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Een heraldisch raadsel van ouden datum opgelost,
of: De Leidsche meester Pieter COrndiSZ. als
wapenteekenaar,

Bij eenigszins aandachtige beschouwing dezer wapenteekeningen moet het opvallen, dat de stijl daarvan
niet - zooals in 1880 werd opgegeven - dezelfde is
als die van het Grünenberger Wapenboek, doch treflende
overeenkomst vertoont, met dien van het zeker niet
minder vermaarde en oudere wapenboek van den heraut
Gelre. Gaan wij vervolgens de wapenteekeningen vergelijken met Gelre’s meesterwerk, dan blijkt ras ontwijfelbaar, dat wij met vrij getrouwe copieën hebben
te maken 4). Wij hebben dus het werk van een copiïst voor
ons en nu dit vast staat, behoeft het jaartal 1642,
hetwelk veel te laat is voor den stijl der wapenteekeningen - met uitzondering van den schildvorm - geen
zorg meer te baren. Van een heraldisch raadsel kan
in deze derhalve verder geen sprake meer zijn.
Rest nog de vraag, of aan de hand van het monogram de teekenaar is te identificeeren.
Het jaartal 1542 geeft daarvoor eenig houvast, maar
veel is dit niet.
Had de heer van der Muelen ook de laatste bladzijde
het licht doen zien, dan zou bekend zijn geworden,
hetgeen mij eerst onlangs bij bezichtiging is gebleken,
dat daarop ook enkele wapens zijn afgebeeld, die niet
in Gelre’s wapenboek voorkomen. Niet alleen zijn die
wapens deels van jongere dagteekening en zou de publiceering daarvan nuttig zijn geweest voor de oplossing
van het heraldisch raadsel, maar ook geven die eene
onschatbare vingerwijzing voor de identificeering van
den teekenaar.
Bedoelde wapens toch wij.zen in de eerste plaats naar
Holland en bij nadere preolseering naar Leiden. Afgebeeld zijn namelijk o.a. de wapens van Lockhorst, Heerman
ril Oestgeest gevierendeeld met Boshuysen, van der
Burch, Outshoorn, Swieten.
Met. deze gegevens in handen, waarbiJ zich ras andere
paarden, zooals zoo vaak het geval is, wanneer de ontknooping nabij is, viel het mij niet moeilijk ook het
monogram vast te stellen, hetwelk bleek te zijn van
n i e m a n d m i n d e r Pieter Cornelisz., den bekenden
kunstbroeder van Lucas van Leiden 5). Deze Pieter werd
geboren omstreeks 1490 en ontving met genoemden, in
1496 geboren Lucas zijne opleiding als schilder van
zijnen vader Cornelis Engellrrechtsz.
Vermeldenswaard is ten slotte nog, dat Pieter’s vader
een altaarstuk schilderde voor de familie van Lockhorst,
hetwelk in hare kapel in de St. Pieterskerk te Leiden
heeft gehangen s), en dat Pieter zelf in lb27 schildjes met het wapen van Leiden blijkt te hebben beschilderd, welke dienst moesten doen bij een avondfeest,
waarschijnlijk gegeven ter eere van den nieuwen schout
Heer Gerrit tw I;ockhorst 7). Deze relatie met Lockhorst
en het voorkomen niet alleen van heer Gerrit’s w a p e n
maar ook van de wapens van enkele zijner zestien

door Jhr. Dr. W. A. B E E L A E R T S VAN BLOKLAND l).
Op de bekende tentoonstelling van voorwerpen betrekking hebbende op het Vorstelijk Stamhuis OranjeNassau en op Wapen-, Geslacht- en Zegelkunde in het
algemeen, welke in Augustus en September 1880 werd
gehouden in de Gothische zaal te ‘s-Gravenhage, viel
een dubbel blad uit een oud wapenboek te bewonderen,
hetwelk door den heer J. C. van der Muelen, die enkele
jaren later de eerste voorzitter van ons genootschap
werd, was ingezonden. De catalogus der tentoonstelling
vermeldde het onder no. 3161 als een ,Dubbel blad
uit een oud wapenboek, met wapens van Nederlandscbe
geslachten, gemerkt AO. 144ti”, en met de toevoeging:
n De hierop voorkomende wapens zijn in denzelfden
stijl als die van het Grüoenberger wapenboek”.
Van bedoeld dubbel blad heeft de heer van der
Muelen in ons Maandblad achtereenvolgens doen reproduceeren in facsimile - steendruk - de bladzijden
1 en 2 in jaargang 1885 (bij blz. 47 en blz. 80) en
bladzijde 3 in jaargang 1896 (bij kol. 171). Bladzijde 4
schijnt tot heden niet te zijn gepubliceerd, hoewel die
geenszins de minst belangrijke is en zelfs het monogram
v a n den teekenaar en het jaartal der vervaardiging
draagt 2).
Omtrent de herkomst deelde de heer van der Muelen
niets mede en ook verder was hij zeer karig in zijne
toelichting. Hij schreef in 1885 alleen, dat het blad
was ,een gedeelte van een oud wapenboek, bestaande
uit een vel papier, vormende 2 folio’s ieder voorzien
van 20 in kleuren geteekende wapens, meest allen van
Nederlandsche geslachten, voorzien van de daarbij behoorende helmen en helmteekens”, en voegde daaraan
toe: ,,De vier bladzijden zijn gemerkt met de cijfers 4,
6, 6 en 7; blz. 7 heeft van boven het monogram van
den teekenaar en het jaartal 1642”.
Blijkbaar ‘waren deze wapenteekeningen hem een
heraldisch raadsel, want zij waren ontwijfelbaar gedateerd 1642, maar ware dit niet het geval geweest, dan
zouden zij even stellig eene eeuw ouder zijn geacht
wegens den stijl. Toen v. d. Muelen in 1896 blz. ti
publiceerde, schreef hij dan ook ,,154’L of 1442”, en
het monogram en jaartal, die alleen op blz. 7 staan,
deed hij wederom reproduceeren, opdat mogelijk de een
,of ander in staat kan zijn na te gaan, wie de teekenaar
van dat wapenboek is”. Dit door hem met zijne publicatie beoogde duel heeft hij echter niet mogen bereiken en nog steeds staan deze meesterlijk geteekende
wapens als een heraldisch raadsel te boek 3).
Toch is de oplossing vrij eenvoudig en zou de heer
van der Muelen die naderbij hebben gebracht, indien
hg de laatste bladzijde had gepubliceerd,. hetgeen hij
om onbekende en niet te gissen redenen heeft nagelaten.
1) Mededeelingen gedaan op de jongste msnndeliksche bijeenkomst

2) Dit monoeram en iaartal zijn ten onrechte weergegeven op de
ge&roduceerde
‘bladzijden.
”
3) Ik mag hirr niet onopgemerkt laten, dat ook de bekende heral.
dioi J. A. Koopmann en Prof. Hildebrnndt te Berlijn zich tevergeefs
met dit raadsel hebben bezig gebonden (zie ons Maandblad, jaarg.
1885, blz. 62-63).

4) Het voornaamste verschil is gelegen in den vorm der wapenschilden, die bewust, dat de copïist veel, later moet heben geleefd
dan Gelre.
6) Zie dit monogram op de teekening, gereproduceerd op bladz. 14
van jaarg. 1909 van het Bulletin v. d. Ned. Oudh. Bond. Deze
teekenine: is bovendien van belang in verband met de hier besproken
wapenteekening, omdat daarop eeñ hond is afgebeeld met eenigseins
eigenaardig gedraaide ooren en klauwen, die meer op hoeven gelijken,
evenals dit het geval is met een ’ hond op een der wapenschilden.
6) Zie blz. 303 van jaarg. 1911 van het Bulletin v. d. Ned. Oudheidk. Bond.
7) Zie blz. 16 van jaarg. 1909 van meergenoemd Bulletin.
c.

El
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kwartieren te midden van Gelre’s copie is wel opmermerkelijk en doet mij onderstellen, dat Pieter mogelijk
meer voor Heer Gerrit van Lockhorst heeft gewerkt.
Hoe dit echter ook zij, het feit, dat wij in casu te doen
hebben met gesigneerde en gedateerde pen- en waterverfteekeningen van den bekenden Leidschen meester
Pieter Cornelisz., is op zich zelf merkwaardig genoeg.

Fragment-genealogie van der Stel,
door Mr. P. C. B LOYS

VAN

T R E S L O N Q P R I N S.

In verband met de omstandigheid, dat S i m o n can
der Stel 260 jaren geleden Slellenbosch in Zuid-Afrika
stichtte en het voornemen om op den Papegaaiberg
aldaar een standbeeld voor hem op te richten, is het
wellicht interessant om nog eens een fragment-genealogie van zijn familie te publiceeren, voor zoover deze
uit de collecties van het Landsarchief te Batavia kon
worden samengesteld. Als uitgangspunt is genomen de
genealogie in ,De Vroedschap van Amsterdam” door
Johan E. Elias, Deel 1, bl. 461. Zeer veel foutieve mededeelingen duiken voortdurend op.
1. Adriaarz vau der Stel, geb. Dordrecht, vrij koopman
en burger te Batavia, daarna commandeur en opperhoofd op Mauritius, maakte 8 Aug. 1642 promotie
tot f 90.- ‘s maands; op 20 Aug. 1643 werd verboden hem Engelsche goederen te brengen; hij
werd als gouverneur van Ceylon op 19 Mei 1646
door de Cingalezen vermoord; hij ondertr. Batavia
24 Maart 1639 Maria Lievens, geb. aldaar, dr. van
Heyndrick Lieoensz (De Bleecker in het testament
van hun zoon Simon), Kap. burgerij, en Monyca de
Costa (die te Batavia 12 Feb. 1670 testeert); &zrict
Liecens test. Hat. 18 Dec. 1652 na in Juni 1648
te Batavia ondertrouwd te zijn met H e n d r i k v a n
Gent, kap. (later gezant naar de Mataram en den
Soesoehoenan), weduwnaar van Elisabeth Joosten.
Z$ overl. te Batavia 20 Dec. 1662. Haar grafzerk ziet men nog op de begraafplaats te Weltevreden (Tanahabang), als men binnen komt, direct
rechts in den hoek.
Onder een gevierendeeld wapen: 1 een vijzelstamper; 11 een springende hond; 111 een leeuw;
IV drie vogels, 2 en 1; helmt een vijzelstamper
tusschen een vlucht, leest men:
Hier Leyt Begraven De
Eerbare Juffrou Maria Liecens
Huisvrou van den Capiteyn Hendrick
vaar Qent w i e n s siele in den Heere
ontslapen is den 20 December Ao 1662
Uit zijn huwelijk ware)):
1. Simon, volgt 11.
2. Maria van der St., geb. op Mauritius, ged. Batavia
3 Jan. 1646, huwde Philips Angel, secretaris van
Schepenen en liet 27 Nov. 1669 te Batavia een
kind doopen. Zij test. met haar man te Batavia
27 Maart 1661 (Nots Huysman) en overleed kort
v6ór 6 Juli 1661.
3. Adriana van der Stel, ged. Batavia 17 Feb. 1646.
11. Simon vvn der Stel, heer van Lisse, geb. op Mauritius 14 Nov. 1639, ged. Holl. Kerk Batavia 3 Jan.

1646, test. Bata. in 1669 (Nots. A. Huysman), o p
ztin vertrek staande naar Nederland; hij noemt in
dit testament zijn vader, zuster en zwager A n g e l ,
z@ grootmoeder Monyca de Costa weduwe Helrdrick
Lievensz. de Bleecker. \Yas in 1672 .Kap. over een
Comp. voetknechten te A’dam, commandeur (16791690) en daarna gouverneur (1690-1699) van de
Kaap de Goede Hoop en raad extr. van Ned.-Indië;
overl. na 1701 en was 23 Oct. 1663 te Haarlem
gehuwd met Joanlra Jacoba Six, ged. in Oost Indië
28 Feb. 1646, begr. Nieuwe Kerk te Amsterdam
8 Nov. 1700, dr. van \l-‘illem Six en Cutalina Rinlopen.
Uit dit huwelijk waren zes l&deren o.a.:
1. Willem Adriaan, volgt 111.
2. Adriaan, volgt IIIbis.
3. FranCois van der Stel, in 1706 het verblijf in
Z. Afr. ontzegd.
4. Hendrik, volgt IIIter.
6. Een dr. X . . . van Rijn.
111. Willem Adriaan van der Stel, heer van Oud- en
Nieuw Vossemeer, van 1699-1707 gouverneur van
Kaap de Goede Hoop en raad extr. van N.-lndië,
i_ 6 Nov. 1733, oud 70 jaar, begr. Lisse, huwde
Maria de Haze, overl. 1 Juli 1723, begr. a.v., dr.
van Francois de Haze, koopman, opperhoofd van
Japan, directeur van Perzië en dir. van Bengalen
en Cornelia van Dusseldorp.
Uit dit huwelijk o.a.:
Simon, volgt IV.
IV. Simon ,van der Stel, heer van Oud- en Nieuw Vossemeer, ged. Amsterdam Nienwe Kerk 12 Oct. 1692,
overl. 1780, huwde te Amsterdam, Eng. Kerk, 28 Jan.
1769 Catharina Keyser, geb. 1726, dr. van Frans K.
en Johanna Fon teyn.
Uit dit huwelijk o.a.:
Willem, volgt V.
V. Il’illem van der Stel, geb. Ouderkerk a. Yssel, gewettigd bij het huwelijk der ouders, gewezen krankbezoeker te Ternate (had in 1796 een gagement
van f 16 ‘s m.), zijn hv., in Holland achtergebleven,
toen hij in 1776 als matroos met ,de Jonge Samuel”
naar Indië kwam, was Johauna de Keyzer.
Zij wonnen verscheidene kinderen.
IIIbis. Adriaan van der Stel, geb. Haarlem, overl. Amboina 13 Oct. 1720; in 1688 komt hij voor als boekhouder Comp” te Hougly; op 2 Juni 1703 werd
te Batavia met het schip Brandenburg ontvangen
de brief van Heeren XVII van 18 Sept. 1702, waaruit
o.a. bleek, dat hij aangesteld was tot raad extraordinair van N.I.; op 9 Dec. 1703 arriveerde hg te
Batavia met het schip Nigtevegt en op den loden
dier maand nam hij cessie als zoodanig; op 27 Mei
1704 werd hij tot president van schepenen verkoren
en bij res. van 24 Aug. 1706 werd hij gouverneur
van Amboina, waar hij 17 Jan. 1706 als 28” landvoogd aankwam met het schip Monster; hij was gehuwd met Hillegonda Craneadonk, die 18 Nov. 1708
te Amboina overleed, oud 37 jaar 2 maanden en
4 dagen, dus op 14 Sept. 1671 was geboren (zie
Franqois Valentijn ,De Beschrijving van Amboina”
11 bl. 226 plaat LI1 D en 11 bl. 269-270). Haar
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wapen was : drie naar rechts vliegende kraanvogels
boven een zee, 2 en 1, helmt. een uitk. kraanvogel
met geopende vlucht. (Zie verder ook uitvoerig
W a p e n h e r a u t 11 bl. 230-2).
Hunne kindere% waren :
. Simon van der Stel.
2. Justus r\an der Stel, gedoopt aan de Kaap de
Goede Hoop 30 Sept. 1703, gett. Hermanus de
HOlde en Maria de Haze hv. gouverneur IC illem
van der Stel; hij overl. Amboina 27 Mei 1710.
3. Johan van der titel, geb. Amboina 25, ged. aldaar
30 Sept. 1708, gett. A b r a h a m Parent in plaats
van den gouv. gen. .Joan van Hoorn, de huisvr.
van Ds. Fralrçois Valentijn in plaats van Mevrouw Petronella Pijl/, hv. Adam van Rijn, ord.
raad van India. (Zie verder E l i a s ) .

IICter. Hendrik va’yL der Stel, ged. Amsterdam Zuiderkerk 8 Oct. 1670, overl. Batavia 26 Sept. 1722;
begraven 28Sept. 1722 op het BuitenPortug.Kierkhof.
Zijn begrafenis geschiedde als volgt:
Vooruit marcheerde de Compagnie burgers van
de Oostzijde met de snaphanen onder de linkerarm
en slepende pieken volgens krijgsgebruik wordende
opgevoerd door hunnen Capitain den E. A b r a h a m
Prien.
Hierop kwamen de luitenant Jan Zeevaard dragende het wapen van den overledene;
Wordende gevolgd door het lijk dat overdekt
was met een zwart kleed en gedragen door schippers, luitenants, onderkooplieden en vaandrigs.
Achter hetzelve kwamen drie paren van de ,bloedvrunden” met lange mantels en daarna volgden
den E. raad ordinaris A n i h o n y H u y s m a n , de executeurs van den boedel nevens verscheidene andere
gequalificeerde compagniesdienaren en burgers van
aanzien. Het lijk in het graf gelaten zijnde werden
door de Compagnie burgers drie salvo’s geschoten,
waarmede de begrafenis een einde nam en een
iegelijk zijns weegs gong. (Daghregister des Casteels B a t a v i a 1722.)
In de Buitenkerk hangt nog zijn wapen: gevierendeeld: 1 en IV gedeeld 1 op goud drie roode
burchten 2 en 1; 2 doorsneden: boven op rood een
gouden pauw; beneden op blauw of groen drie
gouden ponningen of bollen 2 en 1; 11 en 111 op
blauw of groen eeu gouden ster (ö), v e r g e z e l d
boven van twee gouden wassenaars naast elkaar;
helmt. een roode burcht met zwarte poort en boven
aan die poort gouden hekwerk.
Daaromheen :
Henric van der Stel,
van Amsterdam, landdrost
van de Bataviase omlanden
obiit den 26 September
1722
Anno
oud 60 jaren 3 manden
en 13 dagen.
Op 26 Sept. 1722 des avonds omtrent acht uur
werd door notaris Nic. CIXI in het sterfhuis buiten
den Nieuwpoort zijn testament geopend. De executeurs test. waren F r e d e r i k Ribalt en Jan Pit,

8
kooplieden te Batavia. Het besloten test. was van
3 Sept. 1722, den 4den d.a.v. door genoemden notaris gesuperscribeerd ; op 24 Sept. 1722 was er
een codicil aan toegevoegd. Uit deze stukken blijkt,
dat hij de voornoemde executeuren tot universeele
erfgenamen maakte, behoudens de legitime portie
aan zijn dochtertje Catharina van der &el oud 12
jaar, van welk meisje hij beweerde niet de vader
te w e z e n ,alsoo h i j v o o r G o d a l m a g t i g e n d e
,gansche wereld getuijgde in heijlige opregtigheij t
,,waaragtig te wesen, dat hij sine h u y s v r o u o p
,den tgd dat sij van hetzelve kind werd verlost,
,door de dagelijkse en tussen hen langen tijd gehad
,hebbende twist en oneenigheijd in den tijd van
,,agtien maanden bevoorens nooyt vlesellj’ck had
,, bekent gehad”.
Als onderkoopman werd hij 9 Jan. 1706 winkelier op Makasser, en 3 Dec. 1715 in burger vrijdom gesteld; op ‘7 Nov. 1721 werd hij landdrost
en 12 Dec. 1721 vice-president van heemraden.
Zijn huisvrouw was Constantia Abrahamst, geb. te
Danzig, die als w e d u w e op 4 Februari 1723 te
Batavia ondertr. met C/inrles Dierkoop, van Veere,
schipper Cie, en wedr. van M a g d a l e n a Gommers.
Net haar 2”” man test. zij te Batavia 16 Juli 1736
(Nots. Petrus Dobbelaar). Hij werd begr. Binnen
Portug. Kerk aldaar 18 April 1737; op 4 Aug.
1767 testeert zij alleen (Nots. J. L. Gousset superscribeert denzelfden dag No. 19170); dit test. werd
8 Oct. 1767 door dien notaris geopend (acte No.
1 9 6 8 9 ) ; zij was dien dag overleden en werd 10
October 1767 in de Binnen Portug. Kerk begraven
uit het sterfhuis aan de Z.W. zijde der Jonkersgracht. Haar zuster Anna Bnrbera Abrahams te
Danzig was erfgename.
De eenige dochter va.n Hendrik van der Stel was
derhalve officieel Calharina Constantia van der Stel,
die gehuwd was met Hendrik Holstein, onderkoopman op het visitecomptoir 10 Aug. 1731; admin.
van Bantam 14 Juni 1746, koopman 18 Nov. 1736,
opperkoopman en gezaghebber aldaar 2 Dec. 1738,
daarvandaan verlost 6 Nov. 1742. Zij hadden beiden
getesteerd te Batavia 14 Oct. 1733 (Nots. H . Wichhelhuysen). Hij overleed te Batavia 20, begr. Binn.
Portug. Kerk 21 Jan. 1747 uit sterfhuis Westzijde
der Tdgersgracht, na met zijn vrouw op 4 Mei
1743 nogmaals getesteerd te hebben (Nots. J o h .
van Pisvliet); zij overl. als wede. 22 Febr. 1747
en werd 23 Febr. d a.v. bij haar man begraven,
uit het huis van haar moeder op de Jonkersgracht.
Nog komen in de fiches voor:
1. Maria van der Stel, gedoopt Batavia 1 Mei 1688
in de Holl. Kerk, dochter van Leendert QolTerts
ran der Nel en Clara Abrahams; gett. Jan l.an
Zutphen, Maria Decker, hv. Cornelis Zuythof.
2. Il’outer Qovertsz. van der Stel, doopgetuige te
Batavia 13 Jan. 1688.
3. Clara van der Stel, overl. ab int. Batavia, begr.
Binnen Port. Kerk aldaar 20 Oct. 1764 uit het
huis van den oud-inl. adjudant Isaac Jacobsz
in de Utrechtsche straat.
4. Pieter van der Stel, echtgen. van Angenita Elias,
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begr. Buiten Port. Kerk Batavia 16 Mei 1729
uit huis Titus Anthonisgracht aldaar.
Is iemand misschien in staat deze genealogie te vervolledigen en tot dezen tijd aan te vullen?
~~

De oudere generaties van het geslacht

Chatvelt,

door Ir. W. J. HOFFMAN.
In het Maandbad Jg. 1914 k. 27; 1 9 2 2 k . 3 8 7 e n
1925 k. 204 komen eenige gegevens betreffende deze
familie voor.
Eenigen tijd geleden deze aanteekeningen naslaande
trof het mijn aandacht dat de oudst bekende stamvader,
de kapitein in Statendienst François Ch,ntvelt, wordt gezegd geboren te zijn in Engeland en van daar hier te
lande te zijn gekomen.
Daar de naam niet op Engelsche afkomst duidde,
vermoedde ik, dat de naam oorspronkelQk anders luidde.
In de eerste plaats sloeg ik op Burke’s Genera1 Armory
en werkelijk vond ik onder den naam Chatfield een wapen
aangegeven, dat vrijwel geheel overeenstemde met dat
hetwelk door de Hollandsche familie gevoerd werd.
Het wapen, zooals in Burke aangegeven, is: In zilver
een zwarte gitfioen en een purperen schildhoofd beladen
met drie zilveren schelpen. Helmt.: een heraldische zilveren antilopenkop met gouden horens en om den hals
een zwarte hertogskroon.
In de Visitations of Sussex (zie hieronder) is het schild
goud. In Berry’s Sussex Genealogies is het wapen als
in Burke.
In Holland is het schildhoofd blauw en ook omtrent
de kleuren van het veld schijnt verschil van opvatting
te bestaan.
Rietstap noemt het veld en de schelpen goud en zoo
is het ook in de Heraldieke Bibl. aangegeven; op een
grafbord is het veld goud en z{ju de schelpen zilver. Het
helmteeken is een antilopenkop in natuurlijke kleur, de
gouden horens en de kroon ontbreken (Rietstap).
De familie behoorde dus tot de ,armiger” klasse, dat
is tot hen die gerechtigd waren tot het voeren van een
wapen en die hun stamboom moesten overleveren bij
de visitatie van den wapenheraut.
Weldra vond ik dan ook in de Visitations of Sussex
1630 & 1633-4 Harleian Society Publications vol. 63
p. 65-66 de stamreeks van deze familie, welke nog door
Berry’s Sussex genealogies kon worden aangevuld, terwijl
een gelukkig toeval mij nog een zeer goed gedocumenteerde genealogie dezer familie (die n.1. zich in de Vereenigde Staten voortzette) deed aantreffen in de publicatie van de New England Historie Genealogical Society
Jg. 1916.
In dezen stamboom nu wordt vermeld Francis Chatfield
geh. met Ann Peckham wier zoon Thomas Chntfield, geb.
omstr. 1668, een ,,Dutch woman” had gehuwd en in 1634
in ,hhe Low Countries” leefde, uit welk huwelijk vijf
kinderen bekend waren n.1. 1. Zhomas, 2. Henry, 3. Anne,
4. Katherin, 6. Thesma (Iliosina).
Alhoewel de naam Chatfield in Sussex nogal veel voorkomt, kwam slechts in dezen tak - zooals in het artikel
in de publicatie van de N E. Hist. Geneal. So. wordt
medegedeeld - de naam Frnncis voor.
De bovenstaande gegevens deden dus wel ten sterkste

vermoeden, dat wij hier te doen hebben met de Engelsche
voorouders van de latere familie Chatvelt in Holland.
Niettegenstaande de zeer gewaardeerde hulp van onzen Inlichtingendienst is m’,i.. de aansluiting nog niet
mogen gelukken. De mogelgkheid is echter niet uitgesloten dat een andere navorscher in ‘t bezit is van
gegevens, die de gewenschte oplossing kunnen brengen
en met een beroep op mijn medeleden tot mededeeling
van de hun ten dienste staande gegevens deel ik hier
mede wat mij van de oudste generaties in Holland
bekend is.
1 . . . . Chatvelt (Chatfield) h. . . . Clzatvelt.
11. . . . Chatr.elt h.. . . van Ylem (ex matre van der Dussen)
Deze twee eerste generaties zijn ontnomen aan een
rouwbord van IIIa hetwelk in de Groote Kerk te Breda
hing (handschrift omstr. 1790). Ik vermoed dat gen. 11
juist is (mogelijk dus Thomas en dat uit zijn huwelijk
hierboven niet alle kinderen zijn aangegeven, terwijl
dan ook reeds François’ vader uit Engeland kwam).
Aan gen. 1 heeft men mijns inziens een Chatvelt t o t
vrouw gegeven daar de Eogelsohe vrouw en haar eventueel wapen onbekend waren. Een huwelijk ChatveltChatvelt komt in genoemde genealogie niet voor.
111~. François Chatvelt st. Breda 30 Dec. 1668, begr.
0. L. Vr. Kerk 3 Jan. 1669. Hij wordt 4 Sept.
lti33 als afkomstig van den Bnel tot lidmaat van
Heusdeu aangenomen. Hij was toen luitenant in
de compagnie van kapitein La Roche. In 1636 ligt
hij op de Schans bij Empel. In lti38 is hij luitenant
in de compagnie van kapitein IMolckman te Grave
(Crèvecoeur). In 1649 komt hij weer naar Heusden
en wordt als afkomstig van IJzendijke als lidmaat
te Heusden aangenomen. Den 14en vaart 1 6 6 4
benoemd, legt hij den volgenden dag den eed af
als kapitein van 60 voetknechten in het regiment
van Charles Manmaker heer van Hofwegen. Zijn
compagnie werd in 1669, dus na zijn dood, gemortificeerd.
Huwt 10. Heusden 8 Mei 1638 Isobella M a r i a
Leunis van Barthem, geb. van Heusden, dochter
Jacques L . v . B., edelman van het geschut te
Heusden in 1627. (Zie ook Ned. L. 1922 k. 387.)
Huwt 2”. aanget. Grave 28 en 30 Oct. 1638
met attestatie naar Crèvecoeur 4 Nov. en 16 Nov.
ldn Gevers wed. Kapitein William Broek. (Een
kapitein van dien naam bq de Engelsche troepen
in Statendienst sneuvelde in 1630).
Uit het eerste huwelijk een zoon ,Jacobus, die
den stam voortzette.
IIIb. (vermoedelijk een broeder van den voorgaande)
Robert Chatuelt huwt te Delft (aanget. 30 Oct.)
26 Nov. 1638 als j.m. aan de Oude Delft ald.
Cornelia van der Neer Maertensdr, j d. mede ald.
Uit dit huwelijk de volgende kinderen te Delft
gedoopt:
1”. Sara 23 Jul. 1640 0. K.
2”. . . . 17 Dec. 1641 0. K
3”. Maerten 26 Aug. 1643 0. K., getuigen Franchois
ChataeEt in absente Cornelis v. d. Burch, Judick
Auggillis.
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40. Magdalena 20 April 1646 N. K., get. Pieter
Croessert en Wilmijna Tierens.
60. Justus 18 Oct. 1646 N. K., get. Jacobus Feret,
Joost Burghouts, Johanna Verburg.
In verband met het hierboven medegedeelde moet dus
allereerst naar een huwelijk íhatvelt-van Ylem gezocht
worden (naar mededeeling van het archief is dit niet
te Delft te vinden). D e f a m i l i e v a n Ylem is toch
in Delft in dien tijd vertegenwoordigd (het vermoeden
van een betrekking met Delft wordt ook door het
huwelijk van 1116 versterkt). In Ned. L. 1914 worden
verschillende van Ylem’s te Delft vermeld (echter geen
h u w e l i j k v a n Y l e m - v a n d e r Dussen) nl. een Dirk
Willemsz. Brasser st. 1608 h. Adriana Dirksdr. van
Ylem; Beukel Gerritsz. van Santen st. 1604 of 1616
.h. Maria Gerritsdr. van Ylem. Er is te Delft een Maria
Duyst Dirksdr. van Ylem in 1663; in 1632 een Marytje
Joosten van Ylem en in 1597 een Joost Gerritsz. van
Ylem (Ned. L. 1911), terwijl ook nog later de naam er
voorkomt.
H e t w a p e n v a n d e r Dussen op het rouwbord ( m e t
een kleine verandering) is ook dat van de Delftsche
familie.
De oplossing der aansluiting is dus wel te Delft
gelegen.
Ook verdere gegevens betreffende de latere generaties
1.2) Huvch
2. Floris Meesz.
Huych Doensz.
4: Cornelis Jansz. Roobol
5. Dirk Kosen
6. Heijnrick Oelortsz.
7. Dirck Cornelisz.
8. Pieter Jansz.
9. Adriaen Heijnricksz.
10. Ghijs Ghijsz.
l l . Pieter Jaspersz.
12. Heijnrick Huygensz.
13. Adriaen Dircksz.
14. Lenart Cornelisz. Roobol
I ----J -~~

16.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
‘ra.
23.

Pieter Jansz. de Raet
Floris Willemsz.
Thomas Jansz.
Cornelis Gerritsz.
Pieter Jansz. die Everdt
Kors Dirrcksz.
Jan Rochusz.
Cornelis Florisz.
Cornelis Commersz.

24. Cornelis Kooeszn.
26.Pieter Huijbrechtsz.

zie ik gaarne tegemoet; zooals reeds in den aanhef
vermeld, is mij bekend wat in de aldaar _aangehaalde
__
jaargangen van dit Maandblad is medegedeeld.

Regenten in Rhoon en Pendrecht,
door A. HOYNCK

VAN

P A P E N D R E C H T.

Enkele jaren geleden heb ik van de gelegenheid,
welke mij geboden was, om inzage te nemen van de
archieven van de heerlijkheden Rhoon en Pendrecht,
gebruik gemaakt om uit een groot aantal stukken de
namen van schout en schepenen, dijkgraaf en heemraden en andere functionarissen te noteeren. Deze aanteekeningen vatte ik samen in de hieronder volgende
lijst. Teneinde niet te vervallen in een aanmerkelijk
aantal rubrieken, van welke sommige slechts een paar
namen zouden kunnen bevatten, heb ik mij beperkt
t o t ééne lijst, welke al de namen bevat, gesteld in
chronologische volgorde ‘).
De lijst vangt in het jaar 1521 aan en loopt tot in
het begin van de X1X eeuw. Van ouds waren Rhoon
en Pendrecht twee afzonderlijke heerlijkheden; zij hadden
dus elk hun schepengerecht. Maar aangezien, althansin
de jaren waarvan hier sprake is, de ambachtsheeren
steeds één en dezelfde persoon waren, was de schout van
Rhoon vermoedelijk meestal ook schout van Pendrecht.

Schenen Rhoon 1521.
Schepen Rhoon 1621.
Schepen Rhoon 1621, 1626.
Schepen Rhoon 1521. -/- vóór 26.7.1638.
Schout Rhoon 1626.
Schepen Rhoon 1526.
Schout Rhoon 1640, 1541, 1642, 1646, 1649, 1660, 1551, 1556.
Schepen Rhoon 1640, 1641, 1546, 1660.
Schepen Rhoon 1540, 1646, 1549, 1550, 1551.
Schepen Rhoon 1640, 1541, 1642, 1546.
Schepen Rhoon 1640, 1641, 1642, 1649, 1550, 1661, 1655.
Schepen Rhoon 1540, 1641, 1542, 1646, 1649, 1660, 1551, 1666.
Schepen Rhoon 1641, 1546.
Schepen Rhoon 1646, 1649, 1560, 1651, 1506, 1668, 1580.
Schout Rhoon 1684, 1686, 1689, 1696, 1697.
Schepen Rhoon 1549.
Schepen Rhoon 1649.
Schepen Rhoon 1649, 1650, 1663, 1365, 1658.
Schepen Rhoon 1550, 1551.
Schepen Rhoon 1651.
Schepen Rhoon 1653, 1556.
Secretaris Rhoon 1651, 1563.
Schepen Rhoon 1566. Schout Rhoon 1668.
Schout Rhoon 1580. Baljuw Rhoon en Pendrecht 1584.
Dijkgraaf Rhoon 1689.
Schepen Rhoon 1580, 1684.
Schepen Rhoon 1684. Schout Rboon 1597, 1598, 1699, 1601, 1603,
1604, 1605, 1607, 1608, 1609, 1610, 1615.
Schepen Rhoon 1686, 1699. Leenman van Putten 1603.
Schepen Rhoon 1686, 1689.
Schout Pendrecht 1585, 1656, 1687, 1689.
Schepen Pendrecht 1555.

26. Jan Pietersz. de Raet.
27. jonge Cornelis Goossen
28. Ariën Leenertsz.
29. Bastiaen Wittenzn.
-Ïj$%&e vla de ambtsbekleeders, in deze lijst opgenomen, maakte ik een groot aantal aanteekeningen over andere personen, waarvan ik

in een volgend nummer van het Maandblad mededeeling hoop te doen.
2) Bij het ter perse gaan van deze bijdrage bemerk ik, dat aan den hier genoemden sohepen Huych nog dienen vooraf te gaan:
Schepen Rhoon 1518.
Doen Hermansz
Schepen Rhoon 1518,
Dirick Hoen
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30.
31.
32.
33.
34.
36.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

46.
47.
48.
49.
60.
61.
62.
53.
64.
63.
66.
67.
68.
69.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
76.
77:
79.
:::
82.
83.

Aert Bastijaensz.
Bastiaen Wercker
Jacob Mathijsz.
Jonkheer Gerrit van Rhoon
Cornelis Gijssen
Coman Jan Leendertsz.
J a n Jansz. van Wander
Mees Sebastiaensz.
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Schepen Pendrecht 1685, 1686, 1687, 1697.
Schepen Pendrecht 1586.
Schepen Rhoon 1689.
Heemraad Rhoon 1689.
Heemraad Rhoon 1689.
Heemraad Rhoon 1689.
Heemraad Rhoon 1689.
Heemraad Rhoon 1689. Dijkgraaf Rhoon 1607; hij verklaart dan omtrent 67 jaar oud te zijn.
Schepen Pendrecht 1687.
Pieter Gerritsz.
Schepen Rhoon 1696.
Heijndrick Pietersz. Holler.
Aert Jacobsz.
Schepen Rhoon 1696, 1697.
Schepen Rhoon 16Y7. Hij bezit huis, schuur enz. te Rhoon 1607. In
Heyndrick Pietersz. van Endoven
16Y8 komt voor: Hendrick van Enthoven als Diaconbediener der
armen tot Rhoon.
Schepen Rhoon 16Y7, 1602, 1603.
Goris Dirricksz. R o e s t
Schepen Pendrecht 1697.
Gijsbert Pouwelsz.
Secretaris Pendrecht 1697.
Lenert Hermensz.
Schepen Rhoon 1699, 1.602,1603. Gesubstitueerd Dijkgraaf Rhoon 1606.
Jan Dircksz. Claer
Heemraad Rhoon 1607 ; hij verklaart dan omtrent 63 jaar oud te zgn.
Dijkgraaf Nieuwe Land van Rhoon 1609.
Pieter Cornelisz.
Schepen Rhoon 1699, 1604, 1605. Heemraad Rhoon 1606.
Ary Jansz. F o n c k e r t
Schepen Rhoon 1599.
Cornelis Willemsz.
Schepen Rhoon lb99. Heemraad Rhoon 1606.
Heemraad Rhoon 1601.
Cornelis Waddesz. van der Burch
.Adriaen Henrixsz.
Heemraad Rhoon 160 1.
Henrick Pietersz.
Heemraad Rhoon 1601.
Heemraad Rhoon 1601.
Pieter Pietersz.
Baljuw en Schout Rhoon 1602.
Mr. Claes Diricsz.
Jan van Gave
Secretaris Rhoon 1602, 1604.
Schepen Rhoon 1604, 1605, 1607, 1610, 1616.
Maerten Ghijsbrechtsz. van Wijck
Schepen Rhoon 1607, 1608, 1623, 1624, 1628.
Bastiaen Leenaertsz. Wercker
Schepen Rhoon 1608, 1623, 1624, 1628, 1629.
Jan Lambrechtsz.
Secretaris Rhoon 1609.
Nicolaes de Graeff (De Graeve)
Schepen Rhoon 1610, 1616. Schout Rhoon 1623, 1624, 1628, 1629.
Jacob Adriaensz.
Schepen Rhoon 1628.
Cornelis Waddesz.
Schepen Rhoon 1628, 1629.
Cornelis Maertensz. van Wijck
Baljuw Rhoon 1644.
Willem Jacobsz. Fonckert
Baljuw Rhoon 1649.
Nicolaes Pesser van Velsen
Schepen Pendrecht 1650, 1669. Heemraad Pendrecht i660.
Simon Aertsz. Spruijt
Leendert Ghijsbrechtsz. Schilperoort Heemraad Pendrecht 1650.
Schepen Pendrecht 1660. Heemraad Pendrecht 1660.
Adriaen Leendertsz. Smitshoeck
Baljuw Rhoon 1654.
Jacob van Rhooden
Schout Pendrecht 1662, 1669.
Staes Dirckse van Jaersvelt
Schepen Rhoon 1668.
Pieter Willemsz. de Raet
Schout Rhoon 1668.
J . . . Tichelaar
Schepen Pendrecht 1669.
Gerrit Pietersz. Barendrecht
Secretaris Pendrecht 1669.
F . . . van Byemont
Schepen Rhoon 1678.
Arij Pietersz. Hollaer
Schepen Rhoon 1678.
Wi’tte Leendertsz. Zandwegh
Schout, Rentmeester, Secretaris Rhoon 1680-1687.
Sebastiaen van der Couck
Schepen Rhoon 1683.
Simon Meeusen Hoogerwerff
Schepen Rhoon 1683, 1690.
Pieter Schilperoort
Mr. Johan Adam Hooft, advocaat Stadhouder en Griffier van de Leenen, welke te leen gehouden worden
van den Huize van Rhoon 1686.
voor d e n H o v e v a n H o l l a n d , t e
‘s-Gravenhage
Rentmeester Secretaris Rhoon 1687.
. . . Tromer
Baljuw Rhoon 1688. Secretaris Rhoon 1689.
Hubertus Sagius
Schepen Rhoon 1688.
Cornelis Tol1
Schepen Rhoon 1688.
Johannes Sandwegh
Schepen Rhoon 1690.
Teunis Couwenhoven
Schepen Rhoon 1690.
Dirck Hendricksz. van Drie1
Schepen Rhoon 1690.
Willem de Raad
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86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Cornelis Santwegh
Jan van Gelder
Maarten van Campen
Bastiaen Fonckert
Cornelis den Tol
Bastiaen Ariënsz. Spruijt
Cornelis Claesz. Coornneef
C o r n e l i s Crijger
Cornelis Verschoor
Symon Meesz. Hoogewerff
Arie Claesz. Craenenburg
Pieter Sandweg
Wijnand Cornelisz.
Ary Abramsz. Moerkaas
Ary van Gelder
D . . . des Marets
Mr. Cornelis Boon van Engeland
Arend de Graeff
Johannes Sant wegh
Mr. Samuel Schagen
Johan van Rielle
Willem de Raad
Willem van Proye
Ary Staasz. van Gelderen
Jacob Groenen boom
Hendrik Schilperoort
Pieter Couwenhoven
Pieter Sandwegh

114.
116.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
126.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Pieter Feteris
Hendrik Berghout
Mr. Stephanus Bogaert
Boudewijn Spruijt
Pieter Hendriksz. Barendregt
Cornelis Berghout
Ary van Wijngaarden
Ary Decker
. . . Schimmel
Isaac Tromer
Pieter de Raadt
Jan Staats van Gelder
Pieter Barendregt
Louwrens van der Vlugt
Abraham van Gent
Cornelis van Gelder
Cornelis Groenenboom
Jacobus Tromer

132.
133.
134.
135
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
146.
146.

Bastiaen Fonkert
Hendrik Fonkert
Jan van Gelder
Huijbert Koele
Ary Lengkeek
Pieter Kranenburg
Staats Spruijt
Cornelis Fortuin
Klaas Koning
Ary Hordijk
Joris Barendregt
Staats van Gelder
Aart van Gent
Jan Verhoeff
Ary Lagendij k

Schepen Rhoon 1690.
Schepen Rhoon 1690, 1691. Leenman van Rhoon en Pendrecht 1728.
Schepen Rhoon 1690, 1691.
Schout Rhoon 1690, 1691, 1703.
Schepen Rhoon 1693.
Schepen Rhoon 1693.
Schepen Rhoon 1693.
Schepen Rhoon 1693.
Schepen Rhoon 1693.
Schepen Rhoon 1693.
Schepen Rhoon 1693.
Secretaris Rhoon 1701, 1703. Baljuw Rhoon 1708-1736.
Schepen Rhoon 1703.
Schepen Rhoon 1703.
Schepen Rhoon 1703.
Rentmeester Secretaris Rhoon 1702- 1709.
Baljuw Rhoon vóor 1708.
Rentmeester Secretaris Rhoon 1708, 1721, 1722.
Dijkgraaf Zegenpolder in Rhoon 1718.
Schout Rhoon 1724.
Rentmeester Rhoon 1726, 1726, 1742.
Schepen Rhoon 1727.
Schepen Rhoon 1727.
Schepen Rhoon 1727.
Schepen Rhoon 1727.
Schepen Rhoon 1727.
Leenman Rhoon en Pendrecht 1728.
Waersman en Penningmeester Rhoon 1739-1743. Heemraad Rhoon
1743. Baljuw Rhoon 1748. ?_ 1749.
Dijkgraaf Zegen- en Portlandpolders in Rhoon 1749. Kerkmeester 1749.
Heemraad Zegen- en Portlandpolders in Rhoon 1749.
Dijkgraaf Pendrecht 1749.
Schepen Rhoon 1749.
Dijkgraaf Rhoon 1749.
Heemraad Rhoon 1749.
Kerkmeester Rhoon 1749.
Schepen Rhoon 1749.
Baljuw, Schout, Secretaris, Rentmeester Rhoon f 1762.
Baljuw, Schout, Secretaris, Rentmeester Rhoon 1762, 1’766, 1769.
Schepen Rhoon 1764.
Schepen Rhoon 1764.
Schepen Rhoon 1769.
Schepen Rhoon 1769.
Schepen Rhoon 1776.
Schepen Rhoon 1776.
Schepen Rhoon 1776.
Sohout en Baljuw Rhoon 1769, 1776, 1776, 1789, 1796, 1798, 1801.
+ 1811 te Heusden.
Schepen Rhoon 1’/76.
Schepen Rhoon 1789. Op nominatie idem 1793.
Schepen Rhoon 1789. Op nominatie idem 1793.
Stonden op de nominatie voor de benoeming tot Schepen Rhoon
voor het jaar 1793.
i

Schepen
Schepen
Schepen
Schepen
Schepen
Schepen
Schepen

Rhoon
Rhoon
Rhoon
Rhoon
Rhoon
Rhoon
Rhooo

1793.
1793.
1793.
1793.
1793.
1793.
1793.

147. Ludovicus
Ary Lengkeek
148.
Vogelenzank

Sohepen Schepen Rhoon 1796. Presidt Schepen idem 1798.
Rhoon 1796.
149. Ary Barendregt
Schepen Rhoon 1796, 1798.
160. Kornelis Koelewijn
Schepen Rhoon 1796, 1798, 1801.
Schepen Rhoon 1801.
162.
161. Jan
Mattheus
GielenMarinus Schepman.
Schepen en Secretaris Rhoon 1818.
V a n eenigen w a r e n d e z e g e l s a a n d e o o r k o n d e n
rozen van rood ; helmteeken : een roos uit het schild,
aanwezig.
zonder meer.
~~
7. Dirck Cornelisz. ,schout van de heerlicheijt van
Bijbel-aanteekeningen betreffende de geslachten
Roen” zegelt 1 Oct. 1641: Een molenrad; helmteeken: een vlucht,
Kuiper, Fonkert, Prooje, de Vos
14. Lenaert Cornelisz. Roobol, zegelt als schout van
e.a. te Geervliet,
Rhoon: 7 eenden zonder pooten, gerangschikt 2,
medegedeeld door H. W. M. J. N I E U W E N K A M P .
3, 2, en een efIen s c h i l d h o e k . Helmteeken: e e n
Door de welwillende bemiddeling van den Heer J. D.
vlucht. Vermoedelijk dekt de schildhoek den achtsten vogel, immers vond de heer R. T. Muschart Bax te Voorburg ben ik iu de gelegenheid gesteld een
in het familiearchief-Van Dorp op het Rijksarchief 4-tal uitgescheurde oude schutbladen van een familiete ‘s-Gravenhage een zegel van Lenerdt Cornelisz. bijbel aan de vergetelheid te ontrukken en de uit een
Roobol aan een brief van 29.3.1660, waarop 8 vogels, genealogisch standpunt belangrijke gegevens in deze
gerangschikt 3, 3, 2; helmteeken een uitkomende kolommen vast te leggen.
De losse fo.bladen zijn later gepagineerd van 1 tot
adelaar.
26. Pieter Huybrechtsz. zegelt als ,schout tot Rhoon” 4, evenwel l[jkt het mij meer gewenscht, ter wille van
30.9.1699 : 3 Palen (?), gerangschikt naast elkander, de chronologische volgorde, te beginnen met het als 3
de middelste is van onderen puntig; helmteeken: gepagineerde blad en vervolgens 4, 2 en 1 af teschrijven.
Blad 3 en 4 zijn geschreven door Jacob Heinderacksz.
een vlucht.
63. Mr. Niclnes Diriczzoen zegelt als ,schout ende balliu Fonkert, geboren te Geervliet op Zaterdag 27 Jan. 1666,
tot Rhoon” 1.4.1602: Een burcht beladen met een terwijl de aauteekeningen loopende van 12 Mei 1738
kruis, waarvau de bovenste arm stuit tegen de tot 12 Jan. 1779 van de hand zijn van Hendrik Cowaelisz.
Prooje, ged. te Geervliet op 1 Mei 1718. De bladen
onderzijde van de borstwering van de burcht; helm2 en 1 zijn gedateerd van 12 Mei 1738 tot en met 17
teeken: een kruis.
69. J a c o b Ariënsz. zegelt 0.4.1624 vier akten aldus: Juni 183’8 en beschreven door 3, mogelijk ook 4, verEen molenrad; helmteeken: een vlucht. Daarom- schillende personen. 1)
heen staat: Jacob Adriaensz. S(chout) v(an) Roon.
Over geset in desen bijbel op den 26 augustus 1733
6 8 . Staes Dirksz. ,ran Jaemcelt, s c h o u t v a n O u d - e n tot Geervliet.
N i e u w Pendrecht, zegelt 16.6.1669: 2 Visschen
vertikaal geplaatst en afgewend naast elkander,
Int jaer 1617 is gebooron ArG Jakopse Kuiper 2) den
vergezeld boven van 4 schuinkruisjes naast elkaar. 9 Ocktober, int jaer 1662 den 27 februarij is gestorven
(Hierbij zij opgemerkt dat de heer R. T. Muschart Are Jacobse Kuiper out 46 jaren.
het wapen van ,S. D. van Jaersvelt. kerkmeester
Int jaer 1612 is geboren Brietjell Aelberts Ruis o p
of schepen van Charlois”, geheel aldus vond, doch den 13 meij, int jaer 1680 is gestorven op den 22 nomet bovendien 3 schuinkruisjes beneden, gerang- vember Qrzetjen Aelberis Ruis en in de kerck van Geerschikt 2 en 1).
vliet begraven sijnde beide man en vrou hebbende een
101. D. des Mnrets, 1702-1709, zegelt: Een reiger op soon.
Int jaer 1647 is gebooren Jacob Arense Kuiper tussen
lossen grond ; een schildhoofd beladen met 3 zespuntige spoorraderen naast elkander ; helm zonder 7 en 8 ueren den 6 maert, int jaer 1712 is gestorven
helmteeken. (De heer Muschart deelt mij mede, dat .lacob Arejltse Kuiper op den 3 juny de kloek 11 ueren
volgens een M. S. Wapenboek van Mr. W. van out 66 jaeren 3 maenden min 2 dagen.
Int jaer 1647 is gebooren Pietertje Heyrrdericks Jonder Lely getiteld ,,Versameling van Tombes, Sepulturen etc “, aanwezig in de Koninkl. Bibl. te geneel de 12 julij op woonsdagh de ten 6 ueren, int jaer
1690 is gestorven Pietertie Heyndericks Jongeneel den
‘s-Gravenhage, het wapen van Daniël des Marets,
die 19.7.1714 te ‘s-Gravesande overleed, was: een 8 junij is in den heer gerust out 42 jaerenen 11 maenooievaar van natuurlijke kleur met aaltje van dito den 26 dagen.
Int jaer 1674 is Jacob Kuiper met Pietertje Heyndein den bek, staande op groenen grond; in een blauw
schildhoofd 3 gouden sterren naast elkaar; dit ricks Jongeneel g e t r o u t o p d e n 2!) a p r i l e n d i t sijn
de kinderen die sij bij malkandere geteelt hebbe:
wapen, doch zonder kleuren is vermeld in Navorscher 1878 pag. 60).
1) Bij meerdere v66rnamen soowel als geslachts- en plaatsnamen
103. Arend de &neff (ook: De Greef, Greef, Graeve, bezigde men in de origineele aanteekeningen nu eens hoofdletters
weer kleine letters. Duidelijkheidshalve gebruikte ik bij alle
Van Graeve). Hij zegelt 3.1.1701 te ‘s-Hage: Drie dan
namen hoofdletters.
rozen, 2 en 1; helmteeken een vlucht, waarin een
s) De oudste trouwacte ,,Kuiper ” door mij te Geervliet aaogetroffen
roos uit ‘t schild. (De heer Muschart maakte mij luidt: Ondertr./get,r. Geervliet, 13 Apr./d Juni 1631:
.Cornelis Cornelisz. Kamp Jongeselle geboortig bey Spijkenisse nu
opmerkzaam op het wapen van 0. de Greeff, com- ,woonachtich
tot Geervliet met Buregjen Arentz weduwe van Jacob
missaris te ‘s-Gravenhage, 19.2.1676 : vierbladige ,Cornelisz. Kuyper woonachtioh tot Geervliet.”
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Int jaor 1676 is gebooren Ary Jacobse Kuiper op den
24 Mey tussen twaelf en een uere tot Rotterdam.
Int jaer 1691 is gestorven Arij Jacobse Kuiper o p
den 7 april smorgens te 4 ueren en in de kerck van
Geervliet begrave.
Int jaer 1675 is gestorven den 18 November Heinderick Korrzelisse Jongeneel, Pietertie Heindericks vader.
Int jaer 1677 den 29 Maert is gebooren Annetje
K u i p e r s tussen 6 en 7 ueren in Spìjkenis.
Int jaer 79 den 17 Maert is gebooren He@rick Jacobse Kuiper snags ten een uere in Spij kenis.
Int jaer 1681 den 8 february is gebooren Kornelis
Jacobse Kuiper savonts tussen 9 en 10 ueren in Spijkenis.
Int jaer 1681 is gestorven den 20 junij Kornelis Jacobse Kuiper en in de kerck van Geervliet begraven.
Int jaar 1682 den eersten september is gebooren de
2 Kornelis Jacobse Kuiper smorgens ten 7 ueren en is
gestorven den 16 ocktober 1682.
De derde Kornelis Jacobse Kuiper is gebooren int
jaer 1684 deu 16 jannewarij savonts ten negen ueren.
In het jaer 1686 den 21 september snagts ten half
twaelf is gebooren Marijtie Jakops Kuipers en op den
1 Jannewarij 1720 is sij in den Brie1 gestorven nags
tussen twaelf en een uere en in de Brie1 in de kerck
begraven. “)
In het jaer 1689 den 14 Mey is gebooren Neeltie
Jacobs Kuipers. Neeltje Jacobs Kuipers is gestorven op
den 11 julij 1689 eavonts te 6 ueren.
In het jaer 1717 is gebooren Pieternellitie van Swijte
op den 6 augustus en is gestorven op den 21 september 1720 en is in de kerck van Geervliet begraven.
In het jaer 1682 is Jacob Arense Kuiper met Pietertje
Laeuwe getrout.
In het jaer 1693 den 29 Maert is gebooren Ar@ Jacobse Kuiper smorgens ten tien ueren op sondagh in
Geervliet.
In het jaer 1694 den 31 ocktober is gebooren W i l l e m
Jakopst. Kuyper savonts ten 10 uere in Geervliet op
sondagh.
In het jaer 1696 den 17 jannewarij is gebooren Kommerina Jakops in Geervliet op sondagh.
In het jaer 1697 den 6 desember is gebooren Morgrietje Jacobs in Geervliet op àonderdagh.
In het jaer 1699 den 17 Mey is gebooren A e l b e r t
Jakops. K u i p e r in Geervliet op sondagh in het jaer
1719 is hij gestorven op den 6 september tot Breda en
in de kerck van Breda begraven.
In het jaer 1701 den 9 julij is gebooren Pietertje
Jacobs Kuipers in Geervliet op saterdagh.
In het jaer 1703 den 1 Maert is gebooren J a k o b u s
Jakobse Kuiper in Geervliet op donderdagh.
In het jaer 1705 den 8 juli! is gebooren Abram Jakopse Kuiper en is gestorven int jaer 1707 den 14 junij.
“In het jaer 1708 den 14 ocktober is gebooren Kornelia Jacobs Kuipers op sonda.gh in Geervliet.
In het jaer 1690 den 7 November is gestorven Magteltje Aelberts Ruis en is in de kerck van Spijkenis begraven.
In het jaer 1698 den 13 Augustus is gestorven Pie_
3) Het Doodenboek van den Brie1 dl. 111 (1719-1748) geeft aan:

tertie Aelberts Ruis nae de middagh te ses ueren en
is in de kerck van Symontshaven begraven.
In het jaer 1708 den 14 November is gestorven Piet e r t i e Laeuzce smorgens tussen 2 en 3 ueren en is
den 21 dito begraven in de kerck van Geervliet.

4 Jan. 1720, kfaria Kqpers Huysvr. van Swieten. Betaalt.

In het jaer 1606 den 27 jaunewary is gabooren J a c o b
Keinderickse Fonkert in Geervliet op saterdagh.
In het jaer 1680 op den 9 Mey soo ben ick J a c o b
Heinderickse Fonkert met Annetie Leenders Hagendam
samen getrout.
In het jaer 1710 den 20 Maert is gestorven A n n e t i e
L e e n d e r t s Hoogendnm savonts ten half negen en den
26 Maert in de kerck van Geervliet begraven out 53
jaeren en ontrent 8 maenden.
In het jaer 1711 op den 3 Mey soo ben ick J a c o b
Heinderickse Fonkert met Annetie Kuipers samen getrout.
op den 16 ocktober 1740 is gestorven Aennetie Kuipers de h u i s v r o u w va.n Jacob Fonkert is op den 23
ocktober in de kerck van Geervliet begraven.
rl’ot hier toe loopen d e a a n t e e k e n i n g e n v a n ,Tacob
Heindericksz. Fonkert, genoteerd op de bladen 3 en ,4.]
(Slot, volgt.)

KORTE

MEDEDEELINGEN.
Bareel.
(XLVII, 3 11).

Met het oog op de belangstelling, welke den laatstren
&jd bestaat voor het geslacht Boreel is wellicht nuttig
om te publiceeren, wat op dezen naam te vinden is in
de fichescollectie van het Landsarchief te Batavia. De
naam komt in de 17” en 18e eeuw door elkaar voor als
Boureel en Boreel.
Anna B. is 30 Mei 1698 doopgetuige te Batavia;
Balthasar B., huwde A. Rendorp, schepen en raad
van Amsterdam en gedep. in de vergadering van H.H.
gecomm. raden mitsg. bewindh. O.I. Comp., doopgetuige
kinderen Van Imhoff 1728, 1732 en 1736;
Catharina B., huwde Hendricus Spillennar. Hun zn.
Jan C h r i s t i a a n S. 31 Aug. 1703 in de Holl. kerk te
Batavia gedoopt;
Esperanca B.. test. Banda 9 Febr. 1770 met haar
man Carolus Joh”. Harder, burger van het land Jonker
aldaar; zijn broer is Carel Jobs. Harder, o u d b u r g e r
luit. te Neira; zijne nicht Joha. Elisabeth Bacheracht;
Jhr. F. Q. P. Bareel, geb. ‘s-Gravenhage 12 Mei 183 1,
werd 2 7 S e p t . 1862 ambt. ter besch. gouv. gen. op
f 160 ‘s m.; 20 Feb. 1864 ambt. ter besch. gouverneur
van Sumatra’s Westkust op f 2% ‘s m.; 17 Febr. 1865
contr. 3”. kl. aldaar op idem;
Jhr. Henri Etienne Bustave B., geb. 10 Sept. 1866,
overl. 23 Nov. 1908, begr. Weltevreden Tanahabang
(afd. 8);
Isabella Sophie B., h u w d e Ili. fl. v a n Imhof, als
grootmoeder doopgetuige kind van Imhoff 4 Juli 1728;
J. Boreel en echtgen. op 16 Feb. 1706 doopgetuigen
te Batavia ;
Jacob B. behoorde tot de le. bewindhebbers V.O.C.
voor de Kamer Zeeland;
Jacob B., burger; zijn wede. Catharina Abraham test.
Banda 9 Oct. 1765;
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J a c o m i n a B., wede. gegag. luit. mil. J a n Barends
Keun, test. Banda Neira 12 Mei 1756;

tfan Rossum, dr. van Roelof Jacobs op ‘t Bergh-schilt.
Uit dit huwelijk:
1. Willem vas den Bergh, ged. Deventer 19 Dec. 1658,
gaat terug naar Amsterdam, alwaar hij hoofdman wordt
van het wijnkoopersgilde. Een groote gegraveerde zilveren penning betreft hem als zoodanig en vertoont zijn
hierboven bedoelde wapen. 1) Hij ondertr. Amsterdam
1 Aug. 1685, wonende aldaar in de Pijlsteeg, Cornelia
Z e e u w , ged. ald. 30 Aug. 1666, dr. van Jan Zeeuw,
chirurgijn, en Anna Deurhof. Uit dit huwelijk: Cornelia
van den Bergh, ged. Amsterdam 17 Jan. 1694, gehuwd
ald. 12 Oct. 1723 WiZEem van Karnebeek (zie Ned. Adelsb.).
2. Anthony, volgt.
11. Antho,,,q ran den Bergh, ged. Deventer 26 Maart
1662; hij was gehuwd met Maria Gort en begaf zich
eveneens naar Amsterdam. Op zijn zilveren bruiloft werd
een gedenkpenning geslagen. Zijn zoon was:
111. Ant7Lony van den Bergh, de Jonge, ged. Amsterdam 31 Maart 1710, tr. ald. (wonende op de Oosterkaai)
Susanna Lubeley van Amsterdam, oud 22 j. Uit dit
huwelijk 2) :
IV. Anthon!] van den Bergh Junior, ged. Amsterdam
24 Juli 1740, woonde op de Binnenkant, ondertr. 27
April 1764 Elisabeth Pott, dr. van Jan Arnold Pott op
h e t Singel. Anthony kocht in 1784 de heerlijkheid Lexmond; OD het door hem aan de kerk aldaar geschonken
orgel be%indt zich het alliantiewapen v. d. B.-Pott met
als hartschild dat der heerlijkheid Lexmond. Zijn zoon
was Mr. Anthony He,ldrik van den Bergh van Lexmond
omtrent wien men vergelijke Ned. Patr. 1926 bl. 306.
Hij was gehuwd met Maria raij Vollenhocen en bekleedde
h e t ambt van Raad zijner geboortestad Amsterdam “).
Onder de acts van Notaris Commelin aldaar vindt men
onder No. 480 29 Mei 1832 een olografische dispositie
van wijlen 31. v. Vollenhoven en onder No. 712 14 Aug.
1832 de scheiding harer nalatenschap, waarbij haar kinderen worden genoemd. Hieronder behoorden Elisabeth
Maria, gehuwd met Jhr. Qeorge Clifford en Anthony,
tr. Brigitta Wilhelmina Jacoba Oerbrnndina van H o o r n .
Het geslacht schijnt thans te zijn uitgestorven, nadat
reeds eerder de heerlijkheid Lexmond was verkocht aan
Gerlach Cornelis Johannes van Reenen.
T H . à TH . v. D . H .

Jan Bareel van Calais, adelborst en hv. H e n d r i k g e n
Pieters, van Vlissingen, laten 14 Oct. 1629 in de Holl.
Kerk te Batavia een dr. Ariaentge en 11 Juni 1 6 3 4
een dr. J o h a n n a doopen. Bij het eerste kind waren
g e t u i g e n Ermboact J a c o b s z , Otto Twijterhoudt, Elsken
J a n s en Ariaentge Strijckers, bij het 20 kind: R e m e u s
R e m e u s z uit Veere, Pierre Dubois uit Rochelle, ltie
Carstens van Leeuwarden en B a r b a r a M a r t e n s v a n
Embden ;
Jan B., werd 12 Sept. 1730 onderkoopman en fiscaal
te Galle, en 18 Juni 1732 idem te Jaffanapatnam;
Jan B., inl. burger en perkenier te Celame, maakte
27 Juli 1762 te Banda zijn testament;
Jan Hendrik B. ondertr. 1820 te Banda LI;. N. van
ZurtieZ ;
Jasper B. en hv. A n n a Jtrnsz lieten 1 Oct. 1713 in
de Mal. Kerk te Batavia een dr. Maria Mngdalena B.
doopen, gett. Claas Smits en M a r i a B o r e e l .
Joos B., zijn dr. A&iaantje Joosz., oud 66 j., geb.
Banda, overl. aldaar 9 Mei 1837; haar schoonzoon was
Ferdinandus Noach;
Leo B., geb. 13 April, overl. 2 Juni 1880, begr.
Soekaboemi ;
Louis B., vaandrig 17 Jali 1704, .naar Batavia ontboden van Soerabaja 15 Mei 1705;
&!agdalena B., overl. Menado 22 Dec. 1839, moeder
van Jobs. Langie ;
Maria B., w e d e . Thomas Braams, d o o p g e t u i g e t e
Banda Neira 29 April 1708;
Maria B., is 1 Oct. 1713 te Bata. get. doop kind van
Jasper B. v o o r n o e m d ;
Pieter B., neemt sessie als extr. ord. raad N.I. 22
Feb. 1643; zal over Malakka, Ceylon enz. gebruikt worden
om de vrede met Portugal langs de Ind. Kust te publiceeren 6 Oct. 1643 ; Comm. van Goa 30 Juni 1643;
Salomon B. Senior, burger te Lonthoir, test. ald. 14
J a n . 1 7 8 8 ; zijn z o o n ,?acob B. was t o e n d o o d ; z i j n
kleinzoon: Salomon B.; Jan B. burger en perkenier te
Celame wordt genoemd ; hij komt 19 Oct. 1766 nog
voor in een testament;
Willem B., wordt 17 Maart 1705 vaandrig; 10 Jan.
1707 luit. ; kap. op Java 4 Sept. 1708; wordt te Pasoeroean in commando geplaatst 7 Juni 1709; wordt
gezaghebber te Soerabaja ti Sept. 1709;
Willem B. en hv. H e n r i c a R o o s e b o o m laten in de
Holl. Kerk te Bat. op 11 Juni 1703 een zn. J a n e n
op 14 Mei 1706 een zn. J o h a n n e s doopen; bij het le.
kind getuige Pieler Meyer en hv. A n n a Michiels; bij
het 2e. kind Joha. Tru?Jtmnn Jr. en E m m a H o p c o o p e r s ;
Henrica Rooseboom komt 1717 als wed. voor.
B. v. T. P.

Van den Bergh van Lexmond.
Over deze familie is, voorzoover mij bekend, nog geen
genealogie of stamreeks gepubliceerd. Het wapen wordt
beschreven bij Rietstap (Arm. Gén.) i.v. van den Bergh
de Lexmond. Men zal schrijver dezes met aanvullingen
op het onderstaande verplichten.
1. Johafznes van den Bergh, jonkman van Amsterdam,
begaf zich naar Deventer alwaar hij, als woonachtig in
de Berghstraat, den 7 Juli 1655 huwde met E l i s a b e t h

De sterfdatum van René de Châlon.
In het Jaarverslag over 1927 der ,,Pereeniging Oranje
Nassau Museum” meldt 1. S. eene aanteekening op een
s c h u t b l a d i n h e t : ,Memoriallbouck v a n a l l e r h a n d e
z a e c k e n , P l u s Oultre, 1642-1656”, a l d u s l u i d e n d e :
,Mynhee(re) d e P r i n c e v a n O r a i g n e n , stadthoudergen(er)ael van Holl(an)dt, Zeell(an)t ende V r i e s l a n d t ,
w o r d e geschoeten in ‘t beiepge voor de stadt van St.
Desir gelegen i n C h a m p a i g n e ende dat in de schanse
den 138” July 1844 ende overleet den 16en d e r s e l v e r
maent daernae, God geve hem ruste”.
1) Deze penning is gedateerd 1 Juli 1’705 en vermeldt hem als
overman van het pilde.
2) Behalve de hier genoemde Anthmy werd uit het huwelijk arm
rlm’ Bergh-Lubelq nog geboren Maria van den Bergh, geb. Amstërdam
in 1715, overl. 8 Feb., benraven Amsterdam (Oude Kerk) 14 Feb.
1782, tr. aldaar 10 April 1764 Johannes Lzcden. (Zie Ned. Patriciaat
1914, p. 279). Red.
s) Vgl. zijn wapen in Vaillant’e Wapenboek der Amsterdamsche
regeeringsleden.
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De schrijver teekent daarbij aan, dat door anderen,
zooals de la Pise, 18 Juli als zijn sterfdatum en dien
zijner verwonding o. a. door Wagenaar en Van Wijn op
17 Juli wordt gesteld. - De eerst vermelde lezing
(die van het schutblad) wordt bevestigd door de archieven
van het kapittel van St. Max te Bar-le-,Duc, w a a r u i t
blijkt dat op 16 Juli ,le coeur du dit Seigneur et ses
intestins ont esté &pulturés devant le grand-autel de
Saint-Maxe, auprès de celui de feu Mongseigneur le DUC,
d u cost8 de I’Evnngéliste et la gist”. Het door Anna van Lotharingen ter eere van haar
Gemaal gestichte mausoleum, een kunstwerk van LigierRichier, bevond zich oorspronkelijk in St. Max doch
w e r d bij de vereeniging der kapittels van St. Max en
St. Pierre in 1786 naar laatstgenoemde kerk overgebracht en geplaatst boven het graf van Hendrik IV en
Yolande, in een soort altaarblad tusschen twee corinthische zuilen en twaalf kleine nissen. - De achtergrond vertoont eene rouwdrapsrie en boven het hoofd
is een wapenschild met helm, omgeven door de keten
van het Gulden Vlies, aangebracht. De prins is voorgesteld in staande houding, het lichaam in verren staat
van ontbinding, de rechterhand (waarin een wapenschíId) op de borst geklemd, de linkerarm, waarvan de
hand een hart omklemd houdt, ten hemel geheven.
Volgens de overlevering was deze voorstelling door
den prins zelf geïnspireerd, blijkens zijne begeerte:
,qu’on fit sa portraicture fidele non pas comme il était
S ce mom(en)t, mais comme il serait trois ans après son
trépas”. - Vgl. L’Intermédiaire des chercheurs et curiem, LIX, 893, LX 81, 201, 213, L 19, ATarorscher
LVIII, 366 enz.
M. G. W.

door deze erfdochter op de Bourgondiërs overgingen,
was ook het graafschap Bourgondië, anders genoemd
het vrijgraafschap, paltsgraafschap, of in het Fransch
Franche Comté of’ Bourgogne Palatine. Sindsdien luidde
de titel onder meer: Comte de Flandre, d’Artois, de
Bourgogne Palatine, de Haynaut, de Hollande etc., of,
vernederduitscht: van Vlaanderen, van Atrecht, van
Borgondien palatijn, van Henegouwen, enz. enz.

Paladijn van Holland?

De opmerkzame lezer zal reeds gezien hebben, dat
door verplaatsing van slechts een komma (vóór i. p. v.
na het woord ,,palatijn”) de gewraakte titulatuur ontstaat. Sapienti sat!
v. D. H .

Lamberts.
Volgens de genealogie van bovengenoemde fa”milie
in Ned. Patriciaat 1924 zoude Hendrik Lnmberts, s u b
11, houtvester van Twenthe, gehuwd zijn met Anna
Margoretha toe Reppell, geb. te Oldenzaal.
De houtvesters van Twenthe woonden, vóór Warse10
als standplaats was aangewezen, te Díepenheim en ook
het huwelijk van Hendrik Lamberts is in het trouw- en
ondertrouwboek van Díepenheim ingeschreven :
1724 27 Jan. op attestatie van Bawínkel en van zijn
voogd mede namens de moeder te Deventer Hendrzk
Lamberts houtvester en Anna Margaretha toe Reppell
j.d. 28 Jan. 4-11 Febr. 17 Febr. attestatie naar Bawinkel om aldaar te trouwen.
Zij is niet geboren te Oldenzaal maar te Lingen,
want in de lidmatenlijst te Díepenheim s t a a t : 1 7 2 0
Anna Margaretha toe Reppell van Língen. Zij is een
dochter van Euert toe Reppell, aanvankelijk quartiermeester en onder bevordering tot wachtmeester verp l a a t s t n a a r Lingen e n diens vrouw Jeannette van
Edenburch; hij was zoon van Hendrik toe Reppell te
Borculo en M a r g a r e t h a Cappers (akten stad Borculo
d.d. Dec. 1663 en 11 Juni 1666).
Akten Protocol te Diepenheim :
8 Mrt. 1686 volmacht op Euert toe Reppell quartíerm’.
onder de compagnie van Heer Overste Bentinck, Drost
van Twenthe.
14 Juni 1686 Quartierm’. Etiert toe Reppell koopt land.
27 Juni 1688 Eoert toe Reppell, wachtmr. te Lingen,
momber v. d. kinderen zalige Borgemr. toe R e p p e l l .
Volgens Protocol Diepenheím d.d. 13 Juli 1714 verschijnt de Holtvester Johan Cruisbeek, welke wel de
voorganger van Hendrik Lamberts geweest zal zijn.
Te Diepenheim ondertrouwde 1683 8 Sept. (7 Oct. te
Lienden getr.) Evert toe Reppell nagelaten soone van
wijlen Henrick toe Reppell te Borculo en Jeannette Taan
Edenburgh d. van Jacobus tot Tiel.
J. D. J O R D A A N .
‘s-Gravenhage.

(Een mystificatie)
Wie eenigszins nauwkeurig kennis neemt van in extenso afgedrukte acten, uitgegaan van de Hollandsche
graven en gravinnen uit het Bourgondische en Oostenrijksche huis, zooals die voorkomen in talrijke, ook
wetenschappelijke publicaties, artikeIen, oorkondenverzamelingen enz., zal wel eens getroffen zijn door de
onder de titulatuur der bedoelde landsheeren en vrouwen
voorkomende qualificatie: ,,palatijn van Henegouwen,
van Holland en van Zeeland”.
Ik zou op dezen zonderlingen titel niet de aandacht
vestigen, wanneer ik niet telkens - nog onlangs zelfs
in een academisch proefschrift - deze volkomen foutieve
aanhaling tegenkwam, en daardoor de lust voelde opkomen, er, zoo mogelijk voor goed, mede af te rekenen:
Wat toch is het geval? Palatijnen van Holland bestonden in de middeleeuwen al evenmin als van Henegouwen
of van Zeeland. Onze graven voerden eenvoudig den
Carbasius.
t i t e l g r a a f v a n Holland en Zeeland, later ook van
Henegouwen, nog later van Vlaanderen, Artois, Hene- D e genealogíe.Carbasius in Ned. Patriciaat, 70 j a a r ,
blz. 82 ís als volgt uit het artikel van Dr. A. Bredius,
gouwen, Holland, Zeeland, Namen, om van hun hoogere
en voornamere titels niet te spreken. Nu erfde, nog De schilder Dirck Carbasíus, in Oud-Holland, 1928,
blz. 193 e. v. aan te vullen:
voor het in Holland en Zeeland opvolgde, het Bour111. Di r k (2 heodorus) C a r b a s i u s , geb. Hoorn 2 April
gondische huis in 1405 bovendien een graafschap, dat
indirect de oorzaak is geworden van het hier bedoelde 1619, portretschilder te Haarlem, bronwer in ,Ds B&’
aldaar, komt in 1672 te Hoorn woonachtig voor als
misverstand.
In genoemd jaar toch overleed gravin Margaretha commies-generael rau Westvrieslandt ende het Noordervan Vlaanderen, en onder de talrijke bezittingen, die I’kwartier, overl. te Hoorn 22 Sept. 1681, tr. H a a r l e m
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19 Dec. 1645 Maria d’ Assonvi Ile, geb. te Haarlem,
overl. t e H a a r l e m 2 6 Febr. lti67, dr. van Pieter en
Abigaël Volckaerls.
IV. Nicolaes Carba,sius, geb. H a a r l e m 2 8 J a n .
1649 enz.
Zie ook een artikel van mijn hand over den schilder
Dirk Carbasius in het Ssto deel van het N. Ned. Biogr.
Woordenboek.
WIJNMAN.

Brouwer-van Banchem. (XLVII, 378). Dirkje Brouwer, die 7 November 1763 te Rotterdam huwde met Johanmes van H o u w e n i n g e n Criellaert, was gedoopt te
Rotterdam 29 Januari 1692 als dochter van S y r a c h
Brouwer en Jannetje Isacks.
Dit echtpaar was lang te voren gehuwd en wel te
Rotterdam d9 Nov. 1676. Ik heb den doop van Sieren
(= Sirach) Ooossens (Brouwer) niet te Rotterdam kunnen
vinden, hoewel hij vandaar geboortig heet; zijn moeder
was n.f. echter ,Jannetje van Bancken en niet vara Banchem.
Jafanelje Isacks heet geboortig van Deijl; zij is daar
dan ook gedoopt op 27 Juli 1661 als dochter van
isanck Abrahams, die landbode was van het gericht te
Deijl en ook voorkomt als Isaack Abrahams van Arnhem. Zijn vrouw heette Aarigen Dirks.
Sirach Brouwer werd begraven te Rotterdam 14 Mei
1712, zijn vrouw leefde toen nog. Het rijke archief te
Rotterdam zal stellig voor het nog ontbrekende de
noodige gegevens bevatten.
V.
W. W. v. R.

Van Naamen.
Van den in den 6den jaargang van Ned. Patriciaat
sub. II genoemden Joan onn Naamen luidt de huwelijksinteekening aldus :
(Kerkint. Reg. Gem. Ar&. Amsterdam, 671, f”. 24)
31 Aug. 1730. Compareerden als vooren Johannes vun
Namerz van Buren wed(uwnaa)r Rebecka Warnars, op
D w a r s b o o m s l o o t & Alida Schutstal van A(msterdam),
wedu(w)e van Arnoldus Voltelen, op de Lauriergraft
enz. ; (i. m.) hij weeskamer voldaan 8 Septb: 1730, acte
v e r l e e n t d e n 24 Sep: 1730 om tot Buren te trouwen
enz.; (w. g.) Johannes van Namen, Alida Schutstal.
Alida Schutstal was geb. te Amsterdam 14 Aug. 1695,
overleed voor 1747 en huwde 10 in de Walenkerk to
Amsterdam 6 Aug. 1719 met Arnoldus Voltelen, geb. te
Amsterdam 4 April 1696, overl. aldaar 30 Juli 1726;
zie de genealogie- Voltelen in de Bgdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, VT, blz. 366 e. v.
WIJNMAN.

Gemeentewapens.
Bij Koninklijk besluit van 30 December 1929, no 80,
is de gemeente Qendringet,, provincie Gelderland, bevestigd in het gebruik van het door haar gevoerde
wapen, zijnde: Doorsneden: 1 in azuur een gent 1) van
zilver, 11 in zilver drie ringen van keel. Het schild
gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en
twee parelpunten.
Bij Koninklijk besluit van 30 December 1929, no. 81,
is aan de gemeente M u n t e n d a m , provincie Groningen,
verleend het navolgende wapen: In sinopel een paal
van goud en in een vrijkwartier van goud een dubbele
adelaar van sabel hebbende op de borst een schildje
van zilver met een dwarsbalk van sinopel. Het schild
gedekt met eene vijfbladerige gouden kroon.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Beduin. (XLVII, 378). Euert B. was burgemeester
te Franeker ; mogelijk is zijne d o c h t e r Sjoukje aldaar
geboren.
‘s-Gravenhage.
Mr. F. DA N I E L S .
Boumeester. Zijn er kinderen geboren uit het huwelijk
van Klaas Boumeester, gedoopt te Zwolle 4 October
1731, gehuwd met Arentje r*an Arriens, en uit dat van
zijn halfbroer @brand Boumeester, gedoopt Zwolle
20 Januari 1746, gehuwd met Eva can der Scheer?
(Plaats en data waar deze beide huwelijken gesloten
zijn, zijn mij onbekend).
Is het wapen dezer familie Boumeester b e k e n d ?
Gorinchem.
V ERSPYCK.
,) T. w. een manlijke gans.

Brown. (XLVII, 315). John Brown, geb. Newcastle
on Tyne (Northumberland), oud bijna 38 jaar, koopman
te Batavia, won. Koningsplein (t aldaar 16 Jan. 1864
‘s nam. 4 uur, oud bijna 68 jaar, executeurs test. Edward
James Elis. van der Parra Breton Vincent en George
Diederich Wilhelm Viehoff), X Batavia (Koningsplein)
19 Juli 1834 xaria Wilh” Barrett, geb. Batavia 7 Nov.
1814, ged. ald, 27 Nov. 1814 (gett. de grootouders
Johall Christiaan Qoldman en Wilhelmina Dorotheo Coert),
dr. van William Barrett (zijn grafzerk nog op Simplicitas bij Kebajoran) en Jacoba Maria Goldman en wede
Ernst Fredrik Fischer (t Sept. 1833).
Telt.
9. v. T. P.
Bruynenburg (van). (XLVII, 316). Uit het huwelijk
v a n Ceesken lela Raa d. van Joan ten R a a , k e u r n o o t ,
laeckenkooper, provisor 1676, 1683, 1687, ouderling
H e r v . k e r k t e H a a k s b e r g e n e n Joanna toe Liutelo,
kleindochter van Peler len Raa, belastingpachter 1619,
1627, 1638, Holtrigter van Holthuizen, keurnoot, en
Qertken Michorius, en van Dirk to Lintelo, bierbrouwer,
keurnoot, gecommitteerde der Goedsheeren en Elisabeth
to Lintelo, met Albert run Bruinenborg, commissaris der
convoyen en licenten aan den Braam, zoon van fiicolaas van Bruineraborg, commissaris der convoyen en
lioenten sari den Braam, en Anneke Pothold, gesloten
te Haaksbergen 16 Oct. 1689, ondertr. 31 Aug., zijn
de volgende kinderen gesproten :
A n n a ; Gesina Elisabeth ; Nicolaas, Pieter en J a n .
Beesken fen Raa hertr. 28 Oct. 1703, ondertr. 29
Sept., Jurriaan Greve, commissaris der convoyen en licenten op den Braam, die Pinxteren 1706 van Luthersch
gereformeerd wordt aangenomen.
Nicolaas van Bruinenborg, commissaris der convoyen
en licenten aan den Braam, 1731 diaken, testeerde 31
Aug. 1734 en Qesina Elisabeth 27 Febr. 1734; beiden
zijn overleden in 1735.
28 Sept. 1736 testeerde Qeesken ten Run, momber
Gerrit Michorius, zij verdeelde haar goederen in 2 gedeelten, de eene helft voor haar zoon Johs. van Bruinenborg, de andere helft voor de twee kinderen van
haren zoon Pieter, de momberen van die kinderen waren
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haar broeder Cs&2 en Engbert ten Raa (woonden beiden
te Haaksbergen).
30 April 1743 2” test. Cfeeslcen ten Raa, wed. Qseve,
mombereo Jan ter Horst en Berk to Lintelo, nu eenige
erfgenaam zoonszoon Jau van Bruinenborg mits hij
bij haar overlijden 26 j. zij, mocht hij zonder wettige
nakomelingen overlijden; dan is erfgename Fìelistina
vau Bruinenborg w e d . Armbrosse of Jacob Armbrost
haar zoon.
6 Sept. 1746 39 test. Geesken ter& Raa, nu onvoorwaardelijk erfgenaam zoonszoon Jari can. Bruinenborg.
Waarom maakt Geesken ten Raa 3 testamenten? Bij
het 28 testament had zij nog in leven 1 zoon en nakomelingen van haren 2en zoon P i e t .
Haar zoon J a n WM Bruir,eraborg, mr. chirurgijn en
d i a k e n 1738-1740, was o.tr. 18 Sept., 1 N o v . 1 7 3 9
gehuwd met juff. Christina Michorius, d. van den Secretaris en Vr. Richter Joan Michorius en Gesina Stuurman, zij was f 1743 weduwe zonder nakomelingen en
hertr. 7 Aug. 23 Aug. 1746 Arnoldus Römer, j.m. van
Eupe. Deze eerst Rentmr. H. W. G. Heer Ripperda
van Weldam, later gecommitteerde der Goedsheeren te
Haaksbergen (1748), nog later Richter te Terborg, wordt
32 Juni 1774, 6Oe pennink register Haaksbergen, Geheimraad genoemd, hij woonde toen te Emmerik, Christina Michorius is einde 1783 overleden.
Tevens is 1746 2-23 Oct. getr. J o h ” vat1 Bruinenborg j.m. met Juffr. Maria Quackelsteyn wed. H e n d r i l c
v. d. Salm, uit Utrecht, ook te Utrecht is dit huwelijk
ingeschreven, maar zonder geboorteplaats van den man.
Geesken ten Raa had een broeder in den Haag
nml. Beerent ten Raa, bode van den Raad van State,
die 19 April 3 Mei 1716 in de Scheveningsche Kerk
huwde met Adriana Theodora de Vogel, waarsch&Qk
dochter van Jacob de Vogel uit den Brie1 en Sara Spangula.
Uit dit huwelijk werden gedoopt Kloosterkerk:
1 Aug. 1717 \I;olf Abraham, get. Wolf Abraham Heer
van Gersdorp met zijn huisvr. en Jacob de Vogel.
30 Juli 1719 Sara, get. Jacobus de Vogel en Eva Lus.
14 Sept. 1731 Jan, get. Heer Johan Goylsteyn, huisvr.
Johanna Sloot.
Joh” ten Raa, later notaris te ‘s-Gravenhage en
23 April 1746 Waarsman en Subst. Ruwaard van Putten
( G e e r v l i e t D V I ne 11 pagina 63 en 70), + 21 Mrt
1788, f 30.
Barent der Raa, begraven 27 Mrt 1736, impost f 6.
Sara ten Run, huwde 13.27 Juli 1736 Franciscus van
der halm in de Scheveningsche Kerk, akte 8 Sept. 1746
(Geervliet) Mej. Sara ten Raa wed. I+clnciscus 1’. d.
Zalm, in leven Baljuw van Heenvliet, test. dd. 18 Jan.
1741 te Acquoy, voogden Mr. Willem v. cl. Salm, advocaat, en Mr. Hendrik 11. d. Satm, procureur, en Joh” ten
Raa, Notaris te ‘s-Gravenhage.
Nu zijn 14.30 Jan. 173L in de Soheveningsche kerk
getrouwd Hendrik v. d. Salm met mej. Maria Quackelsteyn.
Tevens vond ik:
gedoopt. Kloosterkerk :
18 Aug, 1720 Pieternella V. Pieter van Bruinenborg.
M. J o h a n n a L o o s .
getuige Neeltje LO O S .
P&ternella is overleden 6 Mrt 1737 in den Haag.
Is dit nu de gevraagde Pieter? Waarschijnlijk wel, gezien

de weinige algemeenheid van den naam vaga Bruineraborg,
het in leven zijn van 2 kinderen in 1736 en van 1 kind
in 1743, maar waar werd JarL v. B. gedoopt en waar
woonden Pieter v. B. en Juhanna .Loos? Misschien te
Enkhuixen, daar de commissarissen der convoyen en
licenten aan den Braam stonden onder de admiraliteit
W. F., kamer Enkhuizen.
Bovendien tr. in den Haag:
14 April 6 Mei 1743 H e n d r i k Brui?aenLor,g j.m. van
Over$ssel, woont Enkhuizen, en Bnr~bara van Beek (Schev.
Kerk).
29 Mrt. 12 April 1722 Johanna Catharina van Bruinenborg van Amsterdam met 1Wnrlin ïkleeneke~a.
2-17 April 1769 corlaelia Petroirelltr cal1 B r u i n e n b o r g
van Goor met Frederik Corel Schenck (Schev. Kerk).
Deze laatste is een dochter van Joh. van Bruineuborg en Maria Quuckelste?~n, want volgens het protocol
Haaksbergen 2 Juni 1749 was Joh. van Bruinenborg
naar Goor vertrokken, trouwens ook volgens het lidmatenboek en zijn aanslag aldaar 60” pennink 1760
is f 2064.
12 Sept. 1766 Test. Jan van Bruinenborg, 2 kinderen
Comaelia Pieternella en Jacob.
9 Oct. 1766 Opening test. Jan van B., uitgelezen ten
overstaan van Jacob van Bruiraenborg.
‘s-Gravenhage.
J. D. J O R D A A N .

Couwenhoven (van). (XLVII, 379). In het werk
,van Rensselaer Bowier Manuscripts”, in 1908 uitgegeven door het New York State Education Department,
lezen wij op pag. 806: ,, Il’olfert Gerritsz. from Amersfoort, occasionally referred to as Wolfert Gerritsz. van
Cou.menhoveu, Couwenhoven being a farm or estate about
1four miles northwest of Amersfoort”.
1 Volgens het dagblad New York Herald van 1111 1890
zoude eene Amerikaansche familie Conouer afstammen
van eene Nederlandsche familie van Couzcenhoven en
evenals deze als wapen voeren een kruis, dat boven
rechts vergezeld is van 3 leeuwenkoppen.
D e z e f a m i l i e ‘cnn Couu;enho,veu zat reeds in de 16e
eeuw in de regeering van ‘s-Gravenhage.
Rotterdam.
R. T. MUSCHART.
Couwenhoven (van). (XLVIT, 379). Vermoedelijk bchoorde tot ditzelfde Utrechtsche geslacht Geertruyt (vals)
Couu;erahoven (mèt en zònder het voorzetsel ,,van” voorkomende), ged. Veenendaal 16 Mei 1686, overl. Veenendaal omstreeks 1734, dr. van Otto Dircks_(can) Couuenhoven en Cunera van Spithouen, tr. Veenendaal (ondertr.
28 Oct.) 11 Nov. 1714 Arien Rijksxn. Kits, g e b . o m streeks 1685. Hij hertr. Veenendaal (ondertr. 27 Febr.)
13 Mrt. 1736 Marreyje van Otterloo, wede van Cor:relis
run Harrevelt. Wellicht, dat de geachte vrager in de
mogelijkheid verkeert, mij thans het voorgeslacht te
kunnen opgeven van genoemden Arien Rrjkszra. Kits e n
zijn beroep, waarnaar ik reeds lang zoek. Vgl. ook ,De
Nav.” jaarg. 1926, blz. 168. Hoe is het wapen van deze
familie (v.) C.?
1 Brielle.
N I E U W E N K A M P.
1

Eik (van). XLVII, 382). Het Armorial Général beschrijft het wapen van de Goudsche familie v a n E i j c k
als volgt: ,In goud boven een blauwe wereldbol met
gouden montuur en rood kruisje, beneden een roode
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ster, beide geplaatst tusschen 2 blauwe zeisen, waarvan
de ijzers beneden en afgewend.”
Wij kunnen met zekerheid zeggen, dat die zeisen van
het Arm. Gén. nimmer zeisen zijn geweest doch eenvoudig stokken of staven, waarvan de benedeneinden
haakvormig zijn omgebogen. Overal, zoowel in origineele
als niet-origineel9 bronnen ben ik die voorwerpeu altijd
als zoodanig en nimmer als zeisen tegengekomen. En
zoo zal de vrager ze ook kunnen zien op de wapenborden der Librijmeesters in het Gem. Museum te Gouda,
waarop de wapens te vinden zijn van Mr. Huibert van
E i j c k Ao 1735 eu van denzelfde A” 1766.
Volgens hunne door mij in originali gevonden wapens
nu behooren tot deze familie de navolgende personen:
Jan Huijbertsz. oan Eijck, ti/4 1609 Schout van Waddinxveen en de heerlijkheid van Huijbertsgerecht, Joris
Hubertsr. v a n E+k, 6/2/1630 S c h o u t vau Aarlanderveen, Vincent valz Eijck, 617 1678 Bailliu der heerlijkheid St. Huijbertsgerecht en Schout van Noordwaddinxveen, Vincent van Eijck, 413 177ö Secretaris van Vrijehouf
en Kalverenbrouk, J. von Eijck, 29/8 1684 te Moordrecht, vermoedelijk baljuw of schout, H. von E@k, 1918
1702 te Gouda, Mr. Huijbert wvn Eijck, s c h e p e n v a n
Gouda en Jan Conz. 1~111 Ezjck, 2914 1744 Schout van de
heerlijkheid en ambacht6 van Middelburgen bij Nieukoop.
Hierbij valt op te merken, dat de beide eerstgenoemden - de oudste door mij gevondenen dus - in het
schild niet anders voeren dan de beide haakvormig omgebogen stokken en de wereldbol niet daarop doch tezamen met een vlucht als helmteeken op den helm
voorkomt, en dat de in 1776 genoemde Vincent von
Eijck den wereldbol met haken en ster in het le en 40
kwartier voert van een gevierendeeld schild, waarvan
de kwartieren 2 en 3 vertoonen een keper, vergezeld
boven van 2 klaverblaren en beneden van een roos, zijnde
vrij zeker het wapen der Goudsche familie B o u d e n s .
Zonder wapens vond ik nog Joost Huìjbertsen oan Eijck,
die 6/4 1609 als ,buijrman” van Waddinxveen compareert en Joost Huijbertsz. van Eijck, wiens weduwe B(crher Lenaertsdr. 914 1620 voor den Schout van NoordWaddinxveen compareert, e n C&a Corjzelia V~I) E@k,
de vrouw van Qernrd lvillem rnn Blijdenberg, ‘La/11 1768
Secretaris van de Weeskamer te Gouda, terw\jl ik ten
slotte nog verwijs naar de Heraldieke Bibliotheek 1880
pag. 213.
R. T. MUSCHART.
Rotterdam.

1lelmteeken een ster, werd gevoerd door A. Louijssen,
n 1767 koopman te Vlissingen en Joharanes Louijssen,
;id der firma$ Louijssen & Zoon, 1216 1780 fabrikanten
v a n snuifdobzen, knoopen, kammen etc. te Vlissingen.
R. T. MU S C H A R T.
Rotterdam.

Golberdingen (van). (XLVII, 380). De eenige mij
bekende van dezen naam is Bertolomeus van Qoiherdinge?z,
1/12 1470 Richter van Culenborch, wiens zegel 3 schuinbalken als wapen vertoont.
R. T. MU S C H A R T .
Rotterdam.
Feller. (XLVH, 380). Hetzelfde wapen, doch zonder
kleuraanduiding en in plaats van een 8 puntige een 6
puntige ster, vond ik op een met papieren ruit bedekt
zegel op een brief van 16/8 1604 onderteekend door
P. de Waert en Adriuen Bomellee, als vertegenwoordigers
van de Oost-Indische Compagnie, welke brief zonder
plaatsaanduiding te vinden is in het archief van de
Staten-Generaal. Of het van één hunner is, valt absoluut
niet te zeggen.
Hetzelfde wapen, doch zonder kleuraanduiding en
in plaats van een 8 puntige een 6 puntige ster en als

Leemputt (van). Inlichtingen gevraagd over deze
iamilie, waartoe behoorde Cutharina (baronesse?) van
Leemputt (ex matre de Berghues), die hofdame geweest
:cou zijn van Koningin Maria, de gemalin van den
Koning-Stadhouder Willem 711.
J. G. H. JO R D A A N.
Hauksbergrn.
1

Meyer. Copius Meyer, tr. Wierum 1 Juli 1764 Hermarana Koning. Hij ged. Groningen den.. ., zn. van.. .
3n v a n . . . Hij begr. Gron. 17 Mei 1777. (Zijn ambt:
predikant ?) Zij hert. te.. . Ds. ï+icolaas Havingha.
;
v. E.
lS-GI’.
Nomen. (XLVII, 352). Gerrit Nomen, geb. 19 April
1812 Zaandam, i_ 21 April 1850 Zaandam, zaakwaar1nemer en koopman, zoon van Pieter Nomela Cferritzoora,
broodbakker, en Maartje Duycis, tr. 9 Juni 1836 Zaan,d a m dlrtje Leende&, geb. te Zuidveen (gemt
Steenwijkerwold), dr. van Ds. Conzelis Leende& en A a l t j e
Rotgans.
B LAAUW .
Oss.

1

1

Paddenburg (van). (XLVII, 381, 382). Mogelijk, dat
het onderstaande over het Utrechtsche geslacht v a n
Paddenburg den geachten vrager niet onwelkom is.
Simon Kan Padderrbwg, geb. te Utrecht, overl. te Amsterdam (2) vóór 16 Juli 1746, tr. Aletta Renkink (Utrechtsche familie, pl. min. het midden der 178 e e u w v a n
Eibergen (Gld.) te Utrecht gekomen), geb. te Utrecht (9)
in 1708, overl. te Amsterdam (8) vóór 7 Mei 1784, dr.
van Ludolph Renkink, wijnkooper, en van Geertruy van
Egsendijk. Zij hertr. (ondertr. A’dam 16 Juli 1746) Qtmit
(in Duitschland Lferhardus Lambertus) Cötting (Cottingh,
thans KottilJg geschreven), ged. te Rees (Rijnprov.) 30 Sept.
1714, banketbakker in de Kalverstraat te Amsterdam.
Gezocht wordt door mij naar het wapen Renkink voor
mijn kwartierstaat.
N IEUWENKAMP.
Brielle.
Raadt (de). Mr. Jacob van Qesseler de Raadt, tr. te

S e p t . 1 8 0 0 H. C. Konirag. Hij hert. te. . . den.. .
;k 1808) Magdalenu Smaal.
v. E .
‘s- Gr.
Rippelmeyer. Gezocht voor een kwartierstaat het
w a p e n d e r Duitscbe familie Rippelmeyer, ook Rappelmeyer geschreven, stammende uit Eidinghausen bij Minden in Westfalen. Bij den aanvang der vorige eeuw
leefde aldaar Jo7lann Heinrich nippel- of Rappelmeyer,
die zich later te Bremen vestigde.
Allianties o. it.: Schzcartjes en H a a k e (thans nog te
Bremen vermogende brouwers), en in Holland S c h a a p
(Gron.).
N IEUWENKAMP .
Brielle.

Straatman (XLVII, 375). De Heer J, F. Straatman
zegt in kolom 376, dat tot de Brielsche familie van
dezen naam ook vermoedelijk behoort Jan Straatmafa
t e nLoo”, wiens zoon Mnrcellis 26/12 1746 te Zutphen
tro_;wt met Maria Haesebroeck.
Daar het familiewapen het verband zal kunnen be-
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deel ik ZEdl. hierbij mede, dat genoemde Mo,celis Straatman een plant, die moeielijk te beschrijven
is, ondersteund door een zeer smalle verlaagde dwarsbalk voert.
D e z e Marcelis Strclatman. is 2412 1747 Luitenant in
het regiment Cavallerie van den Generaal Ginkel en
getrouwd met Muria HaeseOroeck, dochter van B e a t r i x
Goiker, weduwe van Mr. H a rm a n Haesebroeck Jr.
Blijkens het wapen behoort tot dezelfde familie J o h a n
Struatman, wiens weduwe Anthonia Maria Verwe<j 414
1742 vermeld wordt en wier dochter Willemina, getrouwd
met Lamlrertus van Rouwendat, 81’7 1748 te Deventer
woont.
R. T. MU S C H A R T .
Rotterdam.

Dec. 1783 Sjoukje Scheltema. geb. te. . .20.8.1769, -/- te. . .
den. . . 1811.
v. E..
‘s-ar.
Vri (de). Beleefd verzoek tot aanvulling van de volgende stamreeks :
1. Jan de Vri, gedoopt . . ., gestorven Zwolle . . . 1837,
zoon van . . ., huwt.. . Anna Boumeester, gedoopt Zwolle
21 September 1769, gestorven Zwolle . . . 1847, dochter
van Valentijn en van Qeertruid (van) Bunskerken.
Uit dit huwelijk:
II. M a r t i n u s Brinkman de Vri, geb. . . ., gest. . . .,
huwt . . . .
11”. Anna Klisabeih de Vri, geb. . . ,, gest. . . ., h u w t
Zwolle 16 April 1836 JacobzLs Cornelis Hendrik de Uaay
Fortman (verdere afstamming bekend).
IIb. Hendrika Margarellaa de Vri, geb.. . ., gest. Zwolle
20 Juni 1864 (ongehuwd).
VERSPYOK.
Gorinchem.
(V)uytwijck (van). Voorouders (kwartieren) gezocht
van Philip van (V)uytu@ck, heer van Vuytwijck, secretaris van het Hof van Holland in ‘t begin van de 16”
eeuw. Hij was gehuwd met Adriana Sandelzj’n (zie o.a.
Net i.A1903, 271 e. v . ) .
. . .
W. J. HOFFMAÑ.
Zeghers d’Ydegom van Wassenhove. De voorouders
(kwartieren) gezocht van de gebroeders Mr. Pieter Zeghers
d’Ydegom, Personaat van ‘t Gooiland, Deken van den
Brie], Kaounnik te ‘s-Gravenhage, en Qelain Z e g h e r s
d’Ydegom, heer van Wassenhove, Ridder, Raad Ordinaris
in den Hove van Holland. Beiden leefden in het begin
van de 16” eeuw.
W. J. HOFFMAN.
U. S. A.

WijZ0l&

Telting. (XLVII, 383). Op bladz. 169, 160 en 161 van
het eerste deel van ,De Vrije Fries” vindt men in het
artikel ,,Herinneringen van Martena-Huis te Franeker”
door Mr. J. W. de Crane biografische bijzonderheden
over het echtpaar Mr Albartus Telting-Tetije Scheltema,
waaruit blijkt, dat Mr. Albartus Telting is geboren te
Steenwijk en Tettje Scheltema te Franeker, alwaar klaarblijkelijk beiden zijn overleden.
I DEMA G REIDANUS .
‘s-Graeenhnge.
Telting. (XLVII, 383). Mr. Albartus T., geb. Steenwijk 21.10.1746; promoveert te Franeker in de rechten
26.6.1767; woont eerst te Steenwijk, later advocaat te
F r a n e k e r ; t Franeker 23.7.1802 ; (zn. van Allartus T.,
burgemeester van Steenwijk, en aesina ten Broecke),
tr. TeGe Scheltema, geb. Franeker 1311.1740.
Mr. F. DANIËLS.
‘s-Gravenhage.
Troostwijk (van). Gevraagd aanvulling van het volgende :
1. Hendrik van Troostw+,
_ .- geb.. . te.. . , tr. . . . te . ..?
Kinderen ?
11. o. a. Wouter van Tr., geb. . . . te . . . , tr. . . .
te . . . met Pieternella van Riemsdgk. Hij overl. 10/16
April 1707 te R’dam. Zij?
Kinderen :
1. H e n d r i k van Tr., ged. 20 Oct. 1680 te Gouda en
overl. 13119 April 1749.
Huwelijk en nakomelingen bekend.
2. Jan, geb. . . . te . . . l), huwelijk en nakomelingen
bekend.
3. P, geb. . . . 2) te . . . en overl. . . . te . . . tr. . . .?
Wie waren de ouders van M a r g m e t h a l-an Tr., d i e
8 April 1674 te ‘s-Gravenhage huwde met Harmetz
Tinniers (beiden wonende alhier, was daar dus niet geb.) ;
zii overl. ‘s-Gravenhage en aldaar begr. 2 Sept. 1698
Deo?
H. J. VAN ‘ T L I N D E N H O U T .
Breukelen.

pio

Uilkens. Ds. Th. Fr. Uilkens, huwde te.. . den.. .
ca. 1793 C a t h . Arnoldina K o n i n g . Hij t .Loppersum
3.1.1846. Zij 1_ te. . . den. . .
v. E.
‘s-Gr.

Vicq Tholen (de). Dr.. . . . de 7. Th., geb. en + te. . <
d e n . . . , week in 1787 naar Duitschland, tr. te. . . 3C
1) Bij zijn huwelijk te R’dam staat ,,j.m. van Utrecht”. In de stac
Utrecht is hij echter niet gedoopt.
2) Bij het overl. van den vader (1707) minderjarig. In de Wees
kamer te R’dam echter niets te vinden.

Onbekend wapen. A. In de kerk te Rolde ligt een
grafzerk, waarop geen naam of jaartal meer is te lezen.
De wapens (alliantie) zijn nog duidelijk te onderscheiden.
Volgens van Kuyk: ,Grafschriften” is het vrouwelijk
wapen waarschijnlijk Hiddingh.
Het manlijk wapen is niet bekend en vertoont een
losstaand St. Andrieskruis.
Kan iemand mij ook mededeelen, welke - vrijwel
zeker Drentsche - familie dat wapen voerde?
v. D. P. H.
A.
Onbekend wapen. B. Welk geslacht voerde tot wapen:
In goud twee zwarte kepers. Helmteeken : Kop en hals van
een rood-getongden, gouden wolf, de hals beladen met
de kepers van het schild. Dekkleeden: goud en zwart.
Brummen.
V AN BOEOOP.
- INHOUD 1930, No. 1.

Bestuucsberichten. - Een heraldisch raadsel van ouden datum
opgelost’, of: De Leidsche meester Pieter Cocnelisz. als wapenteekenaac, door Jhr. Dr. W. A. Beelaects van Blokland. - Fcagmentgenealogie van der Stel, door Mr. P. C. Bloys van Tceslong Prins. De oudere generaties van het geslacht Chatvelt, door I C. W. J. Hoffman. - Regenten in Rboon en Pendrecht, door A. Hoynck van
Papendrecht. -Bijbelaanteekeningen betreffende de geslaohten Kuiper,
Fonkert, Prooje, de Vos e.a. te Geerliet, medegedeeld door H. W.
M. J. Nieuwenkamp. - Korte mededeelingen: Boceel; Van den Bergh
van Lexmond; De sterfdatum van René de Châlon; Paladijn van
Holland? (een mystificatie); Lamberts; Cacbasius; Van Naamen;
Gemeentewapens; - Vragen en antwoorden; Beduin; Boumeester;
Bcouwec-van Banchem; Bcown; Bcuynenburg (van); Couwenhoven
(van); Eik (van); Golberdingen (van); Kellec; Leemputt (van); Meyec;
Nomen; Paddenburg (van); Raadt (de); Reppelmeyec; Straatman;
Telting; Troostwijk (van); Uilkens; Vicq Tholen (de); Vri (de); (V)uytwijck (van); Zeghers d’Ydegom van Wassenhove - Onbekende wapens.
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BESTUURSBERICHTEN.

te weinig behandeld, terwijl toch zoo tallooze landge-

nooten in Friesche genealogie belangstellen, zij ‘t slechts
ten behoeve hunner eigen kwartieren.
De volledige behandeling van een ,, burgerlijk” Friesch
geslacht lijkt dan ook wel gewettigd, vooral waar het
Tot lid zijn benoemd:
hier een familie betreft, die door haar uitgebreidheid
Mr. W. H. E. baron V A N D E R BOHCR
en veelzijdigheid gedurende een viertal eeuwen een niet
Larelt ((7.).
V
AN
VEBWOLDE . . . . . . . .
onbelangrijke rol heeft gespeeld in vrijwel alle rangen
Huize Verwolde.
en standen der Friesche maatschappij, terwijl zij ook
Bussum.
J AC
. BOIJRSSE . . . . . . . . .
thans
nog niet is uitgestorven. Voortgekomen, voorCorverlaan 8.
J. VAN
DER
KOP
. . . , . . . . Rijswajk (Z. H .) zoover thans nog na te gaan, uit welgestelde grondeigenaars, heeft zij in de drie takken, waarin zij zich
Nassaukade 50.
Beerlen.
splitste (hierna sub A, B en C), opgeleverd: aanzienE.
A.
VAN
POEL\-OORDE . . . . . .
3faLnberglaan 27.
Directeur Alg. Mijnwerkersfonds van de
lijke grondbezitters, magistraatspersonen, geleerden en
Staatsmijnen in Limburg.
beroemde gildebroeders, naast eenvoudige handwerksM r . T H . M. C. TREUSSART ridder V A N
lieden en landarbeiders.
R APPARD
. . . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.
Vrij algemeen bekend zijn slechts twee onderdeelen
Celebesstraat 45.
Inspecteur Rijks-Tuoht eu Opvoediugswezen.
van het geslacht. In de eerste plaats wel de deftigste
Jhr. H. W. M. V AN C OEHOORN VAN YM~NIA Brummen .
vertegenwoordigers der familie, zijnde de Baerdt’s (met
Huize Buitenhof.
de stijging in aanzien daarna, volgens algemeen geJhr. C. M. S T O R M V A N ‘s GRAVESANDIG . Ermelo (Gld.).
Huìre den Hoek.
Luit. Kolonel, Adjudant vanH.M. de Koningin.
bruik, doch zeer onfriesch, veelal geheeten van Buerdt’s),
Deventer.
H. _ _. WILBRENNINCK . . . . . . . .
die boven hunne verwanten uitgegroeid, vele grietmanKromme Eerkstraat 2.
le Luitenant der Huzaren.
nen opleverden en zich met ,,adellijke” families verF. A.
VAN
W OERDEN
. . . . . . . Londen kV. 1. maagschapten. Men vindt hen o.a. vermeld in het Stamc/o Netherlands Consulate
Asp. ViceConsul in Alg. Dienst
boek v.d. Frieschen Adel (Deel 11 pag. 61, aant. 20 bij
Beneral, Langharnstreet 28.
Douma). Het z\jn de afstammelingen van Mr. HobDe
Adreswijzigingen:
B a e r d t (hierna B IIIter) uit zijn tweede huwelijk met,
J. K. H. D E R o o V A N A L D E R W E R E L T . ‘ s - G r a v e n h a g e . Lijsbeth Delphi 2); in 1673 stierven zij met den grietVan Dìepenburchstr. 17.
m a n Dirck van Baerdt (B VIquinpuie,v) uit, doch de
A. VAN
HEPST . . . . . . . , .
Rotterdam.
Baerdt-naam leefde sindsdien voort bij de afstammeWeetersingel 68.
lingen van diens zuster Anna Maria (B V l s e p t i e s ) ,
J. C. P. W. A. S TEENKAMP
. . . . ‘s-Qrravenh.age.
Van Dìepenburehstz. 21.

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het
overlijden van Mej. S . P . W . S c h e i d i u s , t e ‘s-Gravenhage, sedert 1929 gewoon lid van het Genootschap.

Genealogie van het geslacht Baerdt of Baarda ‘),
door Dr. A. L. HE~RMA VAN Voss en D. D. OSINGA.
Inleiding.
Friesche geslachten worden in ons Maandblad helaas
1) Betreffende de twee hooidvormen van den geslachtsnaam kan

worden opgemerkt, dat de naam Baerdt van de vroegste tijden tot

diep in de 1P eeuw (Bolswarder tak) voorkomt. Daarnaast verschijnt
als typisch Friesche bijvorm reeds in den aanvang der 176’ eeuw
Baarda (in diverse spellingen), die dan in vrijwel alle takken sinds
de 18” eeuw bij voorkeur en sinds 1800 uitsluitend wordt gebruikt.
Wij hebben zooveel mogelijk bij iedere generatie den het veelvuldigat
voorkomenden vorm gekozen.
9) Ten onrechte vermelden vrijwel alle bronnen, dat Dirck Hzn.
Baerdt (B IVter) een zoon was uit het (derde) huwelijk zijns vaders
met ,,Jeltje” (lees: Ida Jeltedr.) Swijns.
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zijnde haar zoon Hobbe Baerdt van Sminia 3) en zijn
gelgknamige afstammelingen, in de doopnamen Hobbe
Baerdt en sinds 1877 in den familienaam van B a e r d t
van Sminia 4).
Sinds betrekkelijk korten tijd hebben daarnaast meerdere bekendheid en waardearing ontvangen de Bolswarder zilversmeden Baerdt, zijnde Erans Riencks Bae&
(C Vaepties) en zijn zoons en kleinzoons, in het bijzonder Claes Eransen Baerdt (C Vhovies). Wie hun
werk o.a. op de Friesche zilvertentoonstelling in 1927
gezien en bewonderd heeft, zal met eerbied voor hunne
kunstprestaties vervuld geworden zijn. Men vergeldke
over deze kunstenaars : Nanne Ottema, Geschiedenis
van het Goud- en Zilversmidsbedrijf in Friesland, in:
de Vrije Fries, dl. XXVIII, pag. 263, !&8-260, 3 0 8
en 309 6).
Dat ook overigens de familienaam in Friesland een
goeden klank had, blijkt hieruit,, dat hij, hoewel naar
landsgebruik nu en dan, soms gedurende een generatie,
meer of minder geregeld, weggelaten, steeds weer opduikt en voorts uit het feit, dat hu door zoo t a l l o o s
vele afstammelingen van dochters als zoodanig is aangenomen (op zichzelf ook al weer een gewoon Friesch
verschijnsel, zooals bekend). Deze ,valsche Baarden”
hebben wij naast de ,echte” in de genealogie opgenomen.
De hiervolgende artikelen zijn samengesteld uit een
groote verzameling aanteekeningen, door ons gedurende
een reeks van jaren bijeengegaard uit de meest uiteenloopende bronnen op het Rijksarchief in Friesland. De
medewerking van eenige archiefbezoekers en van den
klerk van het archief worde hier dankbaar herdacht.
Eerst in den laatsten tijd werd uit het omvangrijke
materiaal een aaneengeschakelde genealogie opgebouwd,
welke hierbij in eenigszins verkorten vorm wordt afgedrukt. Verkort nl. in dien zin, dat, om niet te veel
ruimte te vragen, alle bronnen en bewijsplaatsen onvermeld gebleven zijn ; voor belangstellenden zijn de
volledige aanteekeningen, bij den tweeden samensteller
berustende, gaarne beschikbaar. Verder zijn in den
regel alleen het vroegste en het laatste jaar, waarin
de betrokken persoon werd aangetroffen, vermeld. De
genealogie is voortgezet in het algemeen tot op den
tegenwoordigen tijd, zi ‘t dat de gegevens van na 1842
(eindjaar van de nieuwe Burgerl. htandsarchieven op
het Rijksarchief) niet altijd geheel volledig zijn. Deze
laatste betreffen voornamelijk de nog, hoofdzakelik in
Menaldumadeel, als arbeiders en gardeniers voortlevende
,,echte” e n ,,valsche” afstammelingen uit den A-staak
(nazaten resp. van Folpert Hettes Baarda - A VIII
- en zijn zuster Antie - A VIIIbis -), alsmede eenige
,valsche”’ B a a r d a ’ s ( a f s t a m m e n d e v a n Cferlof Dirks
B a a r d a - C VIIbis- en Berlof Sybes Baarda -C V I I
ter-), die met den ,echten” afstammeling, den zoon
van Oerlof Sybes Bnarda, arts te Wolvega (zie onder
C X111) de nakomelingen van den C-staak vormen; de
B.linie is, voorzoover ons bekend, uitgestorven.

Eenige stamreeksen en personen van denzelfden geslachtsnaam, waarvan niet kon worden bewezen, dat
zij tot het hier behandelde geslacht behoorden, of omgekeerd wel kon worden aangetoond, dat zij er niet
mee samenhingen, worden aan het slot der genealogie
opgesomd.

J) Merkwaardiger wijze was ook de schoonmoeder van dezen eersten
Hobbe Bserdt van Sminia t. w. Ydt,je Ulokedr. Baerdt een loot uit
den alouden stam (zie onder B Vter):
4) Vgl. Ned. Adelshoek 1917 blz. 259.
b) Bet.reffende enkele onnauwkeurigheden aldaar worde hier alleen
opgemerkt,. dat Harcke Baerdt (C VIIquinquies) niet een broeder,
doch een zoon was van Claes (pag. 260 en 308), terwil een andere
zoon: Claes, op pag. 308 vermeld, wel een mystificatie zal zijn voor:
Claes Claesea Bdck (vgl. pag. 255).

Oudtijds waren in Friesland twee boereplaatsen (zathen) bekend, die den naam Baerdt of Baarda droegen
t.w. een onder Holwerd an een nabij Wommels en
Oosterend; met laatstgenoemde staat het hier behandelde geslacht op de een of andere wijze zeer waarschijnlijk in verband, zij ‘t dat voorloopig niet kan
worden vastgesteld hoe.
Niet dus aan het dorp Baard in Baarderadeel, doch
aan de zathe in Hennaarderadeel zal de geslachtsnaam
zijn ontleend 6); intusschen zijn beide waarschijnlijk te
ontleden tot den mansnaam Ba(e) en het woord ,,,Ke!rt” =
hoogte, terp (vgl. Holwerd, Ferwerd enz.). In dit verband is te wijzen op het voorkomen van vormen als
,Hepka en Sybrelzt to Bau;el$” i n e e n o o r k o n d e v a n
1433 7, en ,SyOren a Bawert” in een dito van 1446 “)
(zie ben).
rapen.
Als algemeen wapen is aan te merken: een blauw
veld, waarop een zilveren (aangezichts-) wassenaar vergezeld boven van 2, beneden van 1 gouden ster; helmteeken : 3 struisveeren van rechts naar links: goud,
blauw en zilver. Dit wapen wordt gevoerd door leden
van den A- en van den B-tak. Uit den C-tak is ons
slechts bekend het wapen van Sybe G’erlofs B a e r d t
(C IV ter) op een zilveren beker, vertoonende het bovenstaande, gedeeld met den Frieschen halven adelaar,
terwijl de Bolswarder zilversmeden, althans zeker C l a e s
Fransen, het (ongedeelde) wapen als meesterteeken op
hun werkstukken aanbrachten (vgl. Ottema a.w. pag.
263 en 309). Hoezeer de familietraditie ook in tijden
van minder voorspoed levend bleef, blijkt uit het feit,
dat Folpert Hettes Baarda (A VI), die analphabeet was,
een akte waarmerkte met het merk: ‘k*!
De ,,valsche” Folpert Laeses Bnerdt (A IVpuinqz&ies)
bezigde als wapen: gedeeld; rechts: de Friesche halve
adelaar, links: 3 zespuntige sterren (1 en 2) overtopt
door een omgekeerde wassenaar (als het gemeentewapen
van Dokkum).
Vermeld worde nog, dat de geheele familie van Sminia
sinds de naamstoevoeging-Baerdt door enkelen hunner,
het wapen dier familie overnam en met de figuren daarvan
haar eigen wapen kwartileerde als volgt: 1. zandlooper
(Sminia), 2. 3 sterren (6), 3. (veelal liggende) aangezichtswassenaar, 4. drie struisveeren (als helmteeken
Baerdt) ; helmteeken blee1 voor sommigen de zandlooper,
terwijl anderen ook dit onderdeel van het Baerdtwapen
overnamen.
Intusschen : Rietstap vermeldt nog een ander Baardawapen t. w. Baarda van Oosterend (ontleend aan het
H. S. Roorda) : gedeeld; rechts: Fr. halve adelaar, links:
een ster, vergezeld boven van 2 zwemmende visschen
~___ ._
6) Vgl. eenige personen, die zich wel naar hun herkomst uit het

dorp: ,,Baerdt” noemen, aan het slot der genealogie.
7) afgedrukt bij: Sipma, Oud-Priesche Oorkonden 1, Den Haag
1927, No. 61.
s, Sipma a.w. No. 95.
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bovenelkander, beneden van een wassenaar. Ongedeeld komt het voor in een wapenboek-Burmania. Dit
moet dan het wapen zijn van I)ouwe Sybrens Baerda,
dien het Stamboek (Hemmema gen. 2 en aant. 6) vermeldt als overleden 1459 (zie echter ben.) en gehuwd met
TLeth Doeckedr. Hemmoma overl. 1463, bij wie een
dochter Syts overl. 1536, huwt Ritscke Ritsckes Juckema
overl. 1 6 1 0 . I d e n t i e k k a n d e z e z i j n m e t Uou(w)n
Buerd, die in ,1374” g, (lees: 1474) en met Douwu Sybrelas
toe Baerd (een zoon van bovengenoemden Sybrent to
Bawert van 1433 en 1446i’), die in 14ti1 10) als zegelaar voorkomt: op het fragment-zegel aan het origineel
van 1474 (gem. arch. Franeker) is met wat goeden wil
het visschenwapen in spiegelbeeld te herkennen.
Nu is het met deze nBaarda’s van Oosterend” een
vreemde geschiedenis. Genoemde hyts Douwedr. heet in
verschillende Ms-genealogieën nu eens Baarda, dan weer
Aesgama ii), terwijl brj haar wapen (of dat haars vaders)
in kwartierreeksen op l@e en 17d” eeuwsche zerken
steeds Aesgama staat vermeld. Wij noemen b.v. de
zerken van: Aede van Eysinga, overl. 1661 (kerk te
O e n k e r k ) * 2), Frans van Aylva, overl. 1663 (kerk te
Bornwerd) is), Tjalling van Eysinga, overl. 1668 (kerk
te Rauwerd) 14) en Tjalling Aedo Johan Heringa van
Eysinga, overl. 1690 (kerk te Wirdum) 15). Het wapen
Aesgama (of Aesinga) wordt op die zerken en ook
afgescheiden daarvan in de *MS-wapenboeken aangegeven
als een variant op het vermelde Baarda-wapen t w. gedeeld ; rechts : de Fr. halve adelaar, links : doorsneden :
a. ster (6) 1 6, boven wassenaar, 0. 2 zwemmende visschen
boven elkaar.
Er heerscht hier in alle opzichten een schromelijke
verwarring, die voorloopig niet op te lossen is, maar
die zeer waarschijnlijk verklaard moet worden uit de
lichtvaardige naamswisselingen, die den ouden Friezen
200 eigen waren. O f w e h i e r n u m e t Aesgama’s of
Baarda’s te doen hebben, blijve dus in ‘t midden, maar
opmerkelijk is wel de volgende Baerd-stamreeks (die
er ongetwijfeld mee samenhangt), welke uit eenige akten
in een Aesgama (!)-bundel van het Schwartzenbergharchief is op te stellen:
u.
Doecke Douwes Baerd, overl. vóór 7 Juli 1521,
heeft een natuurlijken zoon DouLce (,Y 1) en bij
N.N. twee wettige kinderen: SyOren (p2) en Katrtjn (B 3j.
fl. 1. Douwe Doeckes Baerd, te Sloten 1621, te Marssum
1631; hij huwt Wopk Ebbedr. Uit dit huwelijk
vier kinderen (y 1-4).
2. heer Sybren Doeckes Baerd, pastoor te Marssum 1514,
1621.
3. Kutrijn Doeckedr. Baerd, overl. vóór 21 Oct. 1563;

zij huwt Fedde Dotinga te Marssum, overl. vóór
19 Mrt 1531.
y. 1. Doecke Douwes Baerd, 1653.
2. Eebe Douwes Baerd, 1553.
3. Attien Douwedr. Baerd ; zij huwt Heere Piers, el.
1653.
4. Jouck Douwedr. Baerd; zij huwt Jelle Tziesses,
e.1. 1553.
En nu zijn er tenslotte weer verschillende teekenen,
die wijzen op sameuhang van deze Haerd’s met het
hiervolgend geslacht. Deelen van Lutke-Botinga-zathe
te Marssum (z. bov.) zijn tot in de 17de eeuw familiebezit van onze Baerdt’s. Evenals de behandelde personun
hadden ook de volgende relaties van cersch~llenden aard
met de Aesgama’s : eenerzijds sluiten de kinderen van
Douwe Doeckes Buerd (z. bov.) in 1553 een accoord
met de kinderen van wijlen Gatbe Aesgama betredende
e i g e n d o m m e n t e Wijnaldum en bij Harlingen, anderer
zijds is Syurdt Tlettrzn. (B 11) in 1518 curator over S,yurdt
Aesyama, die vóór 165ti huurder, siuds dat jaar eigenaar
was van een deel van Aesgama-zathe in de Poelen onder
Dronrijp, waaruit hedt Syuerdtsdr. wed. lieite Baerdt (1)
in 1550 een rente verkocht 17).
Tenslotte kan wellicht nog een aanwijzing zijn, dat
in 1697 en 1609 als voogd over de kinderen van Mr.
Sybralit Baerdt (B. IlIquiquies) genoemd wordt: Doecke Euroteles (vertaling van ,Oostereud”).
Als het meest waarschijnlijk beschouwen wij, dat
onze hiernavolgende stamvader, die reeds te Oosterend
voorkomt in 1511, aldaar door zijn huwelijk met de
behandelde Baerd-Aesgama’s in relatie kwam, (tenzij
zijn schoondochter Duedt Syuerdtsdr. tot hen behoorde)
waarna de familie zich verplaatste, voorloopig grootendeels naar Arum, waar reeds in 1542 van ,Baerderaburen” sprake is.

0) Charterboek van Friesland 1 fol. 240.

10) a.w. 1 fol. 602.
1’) Het Stamboek voegt op het voetspoor van Adelen van Cronenburg in de genealogie Juckema in de generatie vó6r het echtpaar
Ritscke Juckema X Syts Aesgama een echtpaar Ritscke Juckema
X Syts Baerda in (vgl. aant. 12 aldaar)!
1’) Vgl. Wenning in Jaarboekje v./d. Frieschen Adel 1884 pag. 88.
ia) A.W . pag. 90. Op de afbeelding dezer zerk in Friesche Oudheden moet, blikens lEde eeuwsdhe Ms.-aanteekening, inderdaad Aesgama i.p.v. Aysma gelezen worden.
11) A.W . pag. 98.
la) Afbeelding met toeliohting a.w. pag. 87 V.V.
is) Rietstap geeft in afwijking van Roorda en Adelen van Cronenburg, waaraan hij overigens kennelijk ontleent, een vijfpuntige ster.

Na al deze eenigszins wijdloopige hypothesen kunnen
wij dan eindelijk met wat meer vasten grond onder
de voeten onze genealogie aanvangen.
Als stamvader merken wij aan:
Folpert liettez~~., in 1511 meier te Oosterend.
Zijn zoon is dan:
1. Tiette Folperts Baerdt, eigenaar van landerijen te
A r u m 1642, l b 4 3 ; over]. v ó ó r N o v . 1 5 4 7 . Hij
huwt Duedt Syuerdtsdr., leeft 1551.
Uit dit huwelijk:
1 . Folpert liettes Bnerdt, volgt A IT.
2. S.yuerdt Tiettes (Baerdt), volgt B 11.
3. F r a n s lietien (Ba~rdt), volgt C 11.
Wellicht 4. Offke Tiettes, die in 1576 te Arum
voorkomt. Een dochter van dezen is dan misschien Luts Offkedr. Boer&, die in 1595 vermeld wordt als bloedverwant van Tiette Folperts
Baerdt (A Ut) naast Sybe Fransen Baerdt (C
IIIlris) en Agge Agges te Franeker (vgl. echter
on&r B IIIsepties).
A 11. Folpert Tiettes Baerdt, ,,gaeman” te Arum 1561,
kerkvoogd aldaar 1569, volmacht van Wonsera17) Vgl. in dit verband het Stamboek op Minnema., sant. 3, waar
- aan het Burmaniaboek ontleend - vermeld wordt, dat Doedt Ofkedr.
Dotinga, zuster van Fedde Dotinga (z. bov. !), gehuwd was met Sjoerd
in de Poelen!
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deel 1672, leeft nog te Arum 1582, overl. vóór
1686. Hij huwt N.N.
Uit dit huwelijk:
1. Tiette Folperts Baerdt, volgt A 111.
2. Eelck Folpertsdr. Baerdt, volgt AIIIbis.
Wellicht 3. Mr. Claes van B a e r d a C.U. Sybrich
Romckedr. te Leeuwarden 1677. Hun zoon zou
kunnen zijn Folpert G’laesz, als wiens oom in 1610
vermeldt wordt: Tiette Folperts Baerdt (AIII).
AIII. 2iette Folperts Baerdt, dorprechter te Arum
1681, secretaris van Menaldumadeel 1596-1614,
overl. 18 Sept. 1614, begr. te Schingen. Hij huwt
Rinske Claesdr. Meylsma, e.1. Schingen 1098; zij
te Schingen 1626, overl. vóór 1628, begr. a.v.
Uit dit huwelijk:
1. Folpert Iiettes Baerdt, volgt A IV.
2. Dr. Sjoerd Tiettes Baerdt, van Schingen, stud.
Franeker 1 Apr. 1610, prom. aldaar 1614, advocaat 28 Nov. 1614, wnd. secretaris van Menaldumadeel 1611, 1613, 1629, 1635. Hij huwt
Dokkum 30 Nov. 1613 Taetke Harckema, van
H i a u r e , o v e r l . k o r t v ó ó r 1 8 Dec. 1622; e.1.
Leeuwarden 161’7, 1622.
3. Afanne Tiettes Baerdt, volgt A IVbis.
4. Rinke lieltes Baerdt, wellicht te Arum 1629,
overl. kort na 3 Dec. 1633. Hij. huwt Schingen
1 6 2 7 H i l c k C l a e s e d r . , e.1. Berhkum 1628; zij
weduwe 1634, 1636. Zij hertr. Hessel Fransen,
e.1. St. Jacobi-Parochie 1640.
6. Meinte Tzttes Baerdt, gezworen klerk van Menaldumadeel; te Berlikum 1628,1663, practisijn aldaar 1636, 1647.
6. Marten Tiettes Baerdt, volgt A IVter.
‘7. Claes Tiettes Baerdt, volgt A IVquater.
8. Sytske Iiettedr. Baerdt, overl. vóór 1669. Zij
huwt Ulbe Lieuwes, te Schingen 1630, lti38 ; e.1.
Peins 1623, Berlikum 1639.
A IIIBis. Eelck Folpertsdr. .Baerdt, overl. 1607 of ‘08. Zij
huwt vóór 23 Mei 1584 Laes Lieuwes, overl. vóór
20 Oct. 1603, wed* van N.N. (vgl. A IVter); e.1.
op Berswerderburen onder Lollum.
Uit dit huwelijk:
1. Wytske Laesedr., geb. 1685 of ‘86 ; overl. vóór
1623. Zij huwt 1607 Christophorus Bauckes
Bungha, te Workum 1623. Hij hertrouwt Sneek
29 Juli 16~6 N. Mol.
2. Eolpert Laeses Baerdt, volgt A IVquinquies.
3. Nies Laesedr. Baerdt, geb. 1691 of ‘92. Zij huwt
vóór 13 Juni 1661 Ds. Rochus Joannis (Snecanus),
predikant te Blija ltill, overl. aldaar 2 Feb.
1638. Zij wed te Dokkum 1660.
4. Sytske Laesedr. Baerdt, geb. 1594 of ‘96. Zij huwt
kort vóór 13 Juni 1621 haar neef Folpert Tiettes
Baerdt (A IV).
6. Lieuwe Laeses, geb. 1697 of ‘98. Hij huwt Habeltie
Jansdr. ; e.1. Engelum 1 6 2 9 .
6. Idtcke Lassedr., geb. 1699 of 1600. Zij huwt vóór
26 Mei 1623 Sas Feddrix.
7. Áï$erclc Laeses, geb. 1601 of ‘02. Hij was vóór
26 Mei 1623 vertrokken naar Oost-Indië.
8. Laes Laeses (Postumus), geb. 1603 of ‘06. H1J
huwt Jees Tierdsdr.; e. 1. Harlingen 1633.
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A IV. Folpert Tiettes Baerdt, geb. 1687 of ‘88, secret.
van Menaldumadeel1614,1649, volmacht v.jd. Vijfdeelen Zeedijken 1614. Hij huwt 10 Leeuwarden
Mei 1610 Antie Hettedr., van Marssum, e 1. 1617;
20 kort vóór 13 Juni 162 1 zijn nicht Sytske Laesedr.
Baerdt (AIIIlis4); zij weduwe 1661, overl. 1667
of ‘68.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hette Folperts Baerdt, volgt A V.
2. Tiette Folperts Baerdt, log. stud. Franeker 3 Feb.
1 6 3 4 , secr.-klerk v. Menaldumadeel 1636, te
Beetgum 1668, kinderloos overl. Oct. 1676. Hij
huwt 10 Berlikum 9 Mei 1668 Sëke Eernstdr.,
dr. v. Eernst Folckerts en Saep Watsedr. Unia,
e.1. St. Anna-Parochie 1669, Berlikum 1662;
2” Berlikum 17 Jan. 1676 Auck Jarichsdr.; zij
leeft 1698.
Uit het tweede huwelijk:
3. Laes Folperts Baerdt, volgt A Vbis.
4. helck Folpertsdr. Baerdt, volgt A Vter.
6. Marien Folperts Baerdt , Phil. stud. Franeker
21 Sept. 1660, vaandrig i./d. Comp. Versteveren
21 Aug. 1662, luitenant in dezelfde Comp. 1668,
leeft 1666, ongehuwd overl. vóór 10 Mei 1667.
(Zijn naam en wapen komen voor op de klok
te Berlikum, die later verkocht werd naar Mannheim.)
A IVbis. Nanjle Tiettes Baerdt, geb. 1696 of ‘97, te Beetgum 1647, te Wier 1661, 1663, overl. kort vóór
1664. Hij huwt 10 Trijnke Yntedr., e.1. Schingen
1623, 1628; 20 April 1633 Ymckien Sybrantsdr.,
van Itens, e.1. 1637, te Dijksterhuizen bij Beetgumermolen 1643, 1646.
Uit het eerste huwelijk:
1. Tiette Nannes Baerdt, ged. Schingen 23 Mrt. 1623.
2. Yrtte aannes Baerdt, ged. Schingen 7 Sept. 16!!6.
AIVter. Marlen 2iettes Baerdt, wordt burger te Franeker 6 Dec. 1620, te Berlikum 1623, postulant
van Menaldumadeel 1627, overl. tusschen 1632
en ‘34. Hij huwt kort vóór 13 Juni 1621 Jisck
Annedr. Doijem, dr. v. Anne Wybrens Doijem en
Bauck Laes Lieuwesdr. (Zie onder A IIIbis). Zij
hertrouwt 1634 Willem Keympes.
Uit dit huwelijk:
Bauck Martensdr. Baerdt, geb. 1621 of ‘22. Zij
huwt Herre Qauckes, e.1. Berlikum 1643.
A IVquater. Claes izettes Baerdt, te Arum 1616, 1620.
Hij huwt na 1608 Teth Banggama, dr. v. Oene
Elinghs en Jildu FeTckedr., wed. van Frans Ulckes
Baerdt (B V). Zij testeert 7 Apr. 1646.
Uit dit huwelijk:
Franske Claesedr. Baerdt, testeert 1669. Zij huwt
omstreeks 1640 Jacob Jansen Merwerda, overl.
vóór 1670; e.l.o./d. klokslag van Franeker 1642,
te Achlum, op Groot-Bolta te Arum 1662.
A IVquinquies. Folpert Laeses Baerdt, geb. 1688 of
‘89, klerk ter secr. en procur. postulant van Wonseradeel 1 6 0 9 - 1 6 1 7 , secr. v a n A m e l a n d 1 6 2 0 ,
1637, procur. te Dokkum 1641, leeft 1646. Hij
huwt Makkum Juli 1617 Reynu Wederspan, dr.
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van Jan Jansz. Wederspan en Jelcke Riencksdr.
Zij weduwe 1662.
Uit dit huwelijk:
1. Beletia Folpertsdr. Baerdt, volgt A Vquater.
2. Jan Folperts Baerdt, volgt A Vquinquies.
3. Eelckien Folpertsdr. Baerdt. Zij huwt Pyter
Eeckes Fogelsang, e.1. vertr. van Ameland naar
Dokkum 20 Apr. 1693.

wed. 17 Oct. 1699. Zij huwt Hillebrandt Obbes,
oud-secr. van Ameland.
4. Reynu Jansdr. Baerdt, geb. Leeuwarden 23 Apr.
1676. Zij huwt Langweer 21 Jan. 1700 Jan Jacobs Schut, ruiter o./d. ritmr. Grovestins.
A VL Folpert Hettes Baarda, geb. 1648 of ‘49, kleermaker te Dronrgp 1682,16!)8, huisman aldaar 1702,
te Marssum 1706. Hij huwt Dronrijp 6 Nov. 1687
Sjucke Fransen, e. 1. 1698.
Uit dit huwelijk:
1. Elette Eolperts Banrda, volgt A VII.
2. Eram Folperts Baurda, volgt A VII bis.

A V. Hette Polperts Bawdt, ged. Marssum 11 Aug. 1611,
overl. vóór 1653. Hij huwt 30 Jan. 1642 Eelck
Evertsdr. Atsma, van Jorwerd, e.1. Dronrijp 1648.
Zij weduwe 1663, waarschijnlijk overl. 1673.
Uit dit huwelijk:
1. Folpert Hettes Baerdt, volgt A VI.
2. .Jdtje Hetledr. Baerdt, geb. 16i>l of ‘62, o v e r l .
Witmarsum kort vóór 7 Mei 1690. Zij huwt 10
Witmarsum 1676 Willem Wopkes, schoenmaker,
overl. vóór 1684; 20 Witmarsum 2 Mrt. 1688
Hendrick Hylkes, van Wommels. Hij leeft 1690.

A VIbis. Sytske Laesedr. Baerdt, geb. 19 Aug. 1660,
overl. vóór 26 hJrt. 1724. Zij huwt Berlikum 28
Sept. 16YO Jacob Simons te Minnertsga, e. 1. Berlikum 1693. Zij weduwe 1713, 1722.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Jac. bamonsdr. Baerdt, ged. op belijd. 18
Feb. 1723, testeert 30 Mei 1737, over1 30 Juni
1746. Zij huwt 27 Nov. t729 Ds. Sierck Arnold&
zn. v. Johannes Nicolaï Arnoldi en Taetske
Siercksdr. Tania, predikant te Beetgum, wedi.
van Johanna Siccama.
2. Auck Jac. Simonsdr. Baerdt, overl. vóór 1729.
Zij huwt Holwerd 6 Oct. 1720 Riotius Posthumus,
zn. v. Ds. Nicolaus Nicolaï Posthumus en Anna
Rintjedr. Abbema, secr. van Oost-Dongeradeel,
medegecomm. ten Landsdage te Holwerd, overl.
vóór 1742. Hij hertrouwt Holwerd (ondertr. 23
Nov. 1729) Ycke Fransdr. Hoytinga, dr. v. Frans
Sjoerds Hoytinga en Wyb Popkedr., e. 1. Holwerd 1738.
A VIter. Beern Sipkes Baerdt, mederechter van Menaldumadeel 1673, 1714; volm. V$fd. Zeedijken te
Beetgum 16Y9. Hij huwt na 1669 Dieucke Metsma,
dr.v. Mattheus Pyters Metsma en Gerlandtie Scheltedr. Diorrema, e.i. Beetgum 1693.
Uit dit huwelijk:
1. Eelckien Beernsdr. Baerdt, vertr. van Beetgum
naar Minnertsga 1716; overl. in het Poptagasthuis te Marssum. Zij huwt (wellicht 1716) Jhr.
Ernst van Dambitz, zn.v. Jhr. Ruirdt van Dambitz en Saep Ernstdr. Unia alias Oudtsma, kapitein, e.1. Minnertsga. Hij overl. tusschen 1723
en 1727. Zij weduwe 1729.
2. Gerlandtie Beernsdr. Bnerdf. Zij huwt Leeuwarden 18 Mei 1721 Jacob Laurensz. Steindam,
metselaar aldaar, e.1. 1747.
3. Sipke BPerns Baerdt, volgt A VIItel*.
4. Yetske Beemsdv. Bnerdt. Zij huwt St. AnnaParochie 26 Sept. 1717 Diurre Jacobs, ontvanger te Beetgum; e.1. 1 7 2 9 .
6. Aafke Beermdr. Baerdt. Zij huwt Wybe Pieters,
wagenmaker te Beetgum; e.1. 1728, 1729.

A Vbis. Laes Folperts Baerdt. Hij huwt 18 Mei 1656
Auckien Eernstdr., dr. v. Eernst Folckerts en Saep
Watsedr. Unia, e.1. Berlikum 1660. Zij hertrouwt
1670 Ds. Godefridus Viglius, predikant te Berlikum, testeert 9 Dec. 1676 en sterft kort daarna.
Deze hertrouwt Helena Camminga (wellicht wed.
van Cornelis Hendricks Baer - zie aanhangsel -), die op haar beurt hertr. (ondertr. Franeker
19 Juli 1691) Ds. Christophorus Brungersma te
Uithuizen.
Uit Laes’ huwelijk:
1. Folpert Lneses Bnerdt, geb. 2 Oct. 1667, procur.
postulant te Berlikum 1684, 1683, ongehuwd
overl. vóór 1713.
2. Sytake Laesedr. Baerdt, volgt A VIbis.
A Vter. Eelck Folpertsdr. Baerdt. Zij huwt (ondertr. 3
Sept. 1648) Sipke Beerns, zn. v. Beern Sipkes en
Auck Sytsedr., ontvanger te Beetgum, e. 1. 1666.
Uit dit huwelijk:
Beern Sipkes Baerdt, volgt A VIler.
A Vquater. Helena Folpertsdr. Baerdt, lidm. op belijd.
Hallum 14 Febr. 1661, vertr. naar Leeuwarden
1679, leeft aldaar 1691. Zij huwt 10 (3de proclam.
Hallum 4 Nov. 1660) Hette Jelles, executeur van
Ferwerderadeel ; 20 Ruyrdt Claessen, bakker te
Leeuwarden, overl. vóór 1691.
Uit het eerste huwelijk:
1. Eelco Hettes, substit. ontvanger van Ferwerderadeel 1691.
2. Jeltie Hettedr., volgt A Wquater.
3. Yke Hettedr., was 1692 innocent.
A V quinquies. Jan Folperts Baerdt, soldaat o./d. hopman
Walsdorfer. Hij huwt Wirdum 14 Febr. 1666 Baukjen Jeltedr.
Uit dit huwelijk:
1. Folpert Jans Baerdt, ged. Leeuwarden 6 Jan.
1669.
2. Folpert Jans Bnerdt, ged. Leeuwarden 22 Juli
1670.
3. Jeltie Jansdr. Baerdt, ged. Leeuwarden 22 Juni
1673, te Ballum 1689, 1690, overl. aldaar als
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A VIquater. Jeltie Hettedr. (vermoedelijk identiek met
Jeltie Baardn, die op belijd. lidm. wordt te Leeuwarden 1706). Zij huwt Leeuwarden (ondertr. 4
Dec. 1687) Pyter hymens (de) Baar( ruiter o./d.
ritmr. P. v. Rammingen te Leeuwarden 1686,
1691; bakker en lidmaat aldaar 1692, executeur
van Haskerland 1713, 1714, kerkvoogd te Has-
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kerhorne 1’716, dorprechter te Joure 1720, mederechter van Haskerland 1725, 1726, 1727; vertr.
van Joure naar Dokkum(?) tusschen 13 Juni en
23 Aug. 1728, zonder orde op zaken te hebben
gesteld; ingeschreven als lidm. te Dokkum 1731.
Hij hertr. Joure 26 Juni 1707 Antje Anedr.
1Jit Jeltie’s huwelijk :
1. Kette Pieters Baar. volgt A VITpuater.
2. .Tohannes Pieters Bnnr(dt), volgt A Vllquinquies.
3. Helena Pietersdr. B:rwd, ged. Joure 9 Sept. 1694.
4. Beinuw Pietersdr. Baer. Zij huwt Jacob Johannesz. Ros, brouwer te Franeker, el. 1718,1746.
Zij weduwe te Makkum 1766.
(Wordt vervolgd).

Familie d’Y voy,
door W. J. J. C. BIJLEVELD.
Ruim drie jaar geleden reeds kreeg ik van bevriende
zijde de mededeeling, dat de genealogie der familie v a n
Hangest d’Yro!/, zooals die werd opgenomen in het Adelsboek van 1914, onmogelijk juist kon zijn. Generatie XIV
(&I~tximiliaa+a) zon in geen enkel officieel stuk voorkomen,
anders dan M. Yooy en dieus vader was noch als kapitein eu kolonel, noch als gouverneur der Willemstad
te vinden.
Elk duel van het Adelsboek eischt genoeg tijd, zorg,
studie en geschrijf, dat ik mij niet de weelde mag veroorlooven extra uitstapjes te maken tot onderzoek van
stamreeksen, die niet aan de beurt zijn, doch toen in
December 1927 de redactie haar programma voor het
Adelsboek 1928 opmaakte, nam ik natuurlijk de genoemde genealogie in mijn deel en begon zeer spoedig
daarop met mijn onderzoek.
Inderdaad bleek mij. dat noch het bekende werk ,,het
Staatsche leger” over Nicolaas van Hangest Genlis ~‘YI-oy
repte, noch, dat er in de opvolging van gouverneurs
der belangrijke vesting Willemstad plaats was voor den
genoemde. Mijn eerste gang daarop was naar het Krijgsgeschiedkundig archief v. d. Generalen staf.
De directeur, kolonel de Gelder, was bereid mij inzage
te geven van eene uitvoerige briefwisseling, rn 1926
over dit onderwerp gevoerd met ons medelid, Mr. Uaert
van Waerde, met wien ik toevallig kort te voren over
andere genealogische vraagstukken in verbinding was
geweest.
Vanzelf kwam ik er dus toe, om ook dit punt in behandeling te nemen en het gevolg was een uitgebreid
dossier brieven waarin Mr. Baert z\jne bevindingen. zoowul
uit onderzoekingen in Zwitserland, als in Frankrijk heeft
neergelegd. Tevens ging ik zelf in Utrecht na, wa,nneer
d e n a a m vlxn Hang& in ot’ficieele r e g i s t e r s v o o r h e t
eerst voorkomt, waarbij mij terstond bleek, dat die
naam in de kerkregisters der stad en der plaa.tsen, waar
de familie in de omgeving vertoefd had na het midden
der l@ eeuw met andere hand was ingevoegd en wel op
eene wijze, die bij eersten oogopslag moest opvallen.
Ook had ik mij om inlichtingen gewend tot het hoofd
der familie, baron d’Yvoy te Dieren, die evenwel door
veelvuldige afwezigheid gedwongen de behandeling
dezer zaak verder overliet aan zijnen behuwdoom,
Mr. baron van Heeckeren van Kell, sinds kort medelid van ons Genootschap. Op de meest voorkomende
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wijze heeft baron van Heeckeren mij eerst afschriften
bezorgd van de familiestukken in het bezit van zijnen neef
en ten slotte de oorspronkelijke bescheiden zelf, hoewel
deze voor het grootste deel in zeer slechten staat verkeerden, ten mijnen huize gebracht en mij zoodoende
het onderzoek zeer vergemakkelijkt, waarvoor ik hem
openlijk mijn dank wil herhalen.
Daar ik wist, hoeveel ons medelid, de Heer W. A.
van R\jo, werkt en belang stelt in de archieven van
het Z. 0. gedeelte van Zuid-Holland, verzocht ik hem,
in het bijzonder te letten op acten betreffende generatie
X111, Nzcolaas d’Yt*oy e n z i j n e v r o u w Geertruid v a n
Glabbeeck.
Zoowel de brieven van den Heer Mr. Baert, als mijne
eigene opsporing hadden mij de overtuiging gegeven,
dat generatie XIII (fiicolaas) nooit een zoon kon zijn
van den in 1572 te Antwerpen overleden Jean d’Hanges2 Qenlis en dat Nicolaas’ zoon Maximiliaan nooit in
officieel0 stukken den naam van dien gewaanden grootvader had gevoerd. Groot was dan ook mijne verwondering, toen baron van Heeckeren mij tal van commissiebrieven en documenten voorlegde, geteekend en bezegeld door de stadhouders, den graaf von Dohna enz;
daarbij waren o.a.:
10 een paspoort van graaf Frederik von Dohna, d.d.
23 Maart 1660 voor ,,Maximilien Hangest Baron d’Ycoy,
chevalier, nostre lieotenant gouverneur d’orange” ;
20 een brief van den Stadhouder Willem Frederik uit
Cleve d.d. 8 Mei 1652 en gericht aan Muximilien d’Yvoy
capitaine à Grave, waarin hij spreekt over het pensioen
,,dat Nicolaas van Ha.ngest zaliger UEd. Vader op Burgundie hadt.” Materiaal tot vergelijking van handteekeningen en zegels, zoowel van de Hollandsche als de
Friesche stadhouders en ook van den Graaf von Dohna
had ik bij de hand en dat klopte alles.
Ik kon baron van Heeckeren slechts wijzen op het
zonderling verschijnsel, dat de naam van Hangest e n
de eeretitels slechts voorkomen in de documenten, bij
de familie bewaard en dat zij in alle officieele stukken
ontbreken. Het best zoude m.i. wezen deze familiepapieren te deponeeren in het Algemeen Rijksarchief en het
oordeel van schriftkundigen en kenners van oorkonden
daarover in te roepen en baron van Heeckeren deelde
deze meening volkomen en beloofde den bezitter daartoe te bewegen, hetgeen echter tot nu toe niet mocht
gelukken. Gaarne toch, had ik vóór het ter perse gaan
van het artikel over de familie d’Yvoy in Sept. ‘28,
eene beslissing in deze gezien. Zooals de zaken toen
stonden, had ik de overtuiging, dat de stamreeks verbeterd moest worden, doch wat moest men dan wél
mededeelen over generatie X111 (Nicolaas), die slechts
van al zijn luister ontdaan kon optreden. In dit geval
besloot ik te volstaan met herdruk van den tegenwoordigen staat. Mijne ervaring heeft mij geleerd in dergelijke
zaken niet te haasten ; eene oplossing komt vroeg o f
laat van zelf en zoo is het ditmaal ook gegaan, want
op het einde van het vorig jaar (1929) ontving ik onverwacht bericht van den Heer W. A. van Rijn, die mij
uit het Asperensche archief (transportregister) devolgende
belangrijke vondst mededeelde: ,Op den 21 Julius 1646
voor Jan de Swart ende Joost Boelaerdt schepenen
compareerde Sehnstiaen Tiellemnnsz. va,n Glabbeeck, Borger
ende inwoonder deser stede als procuratie hebbende van
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Qeertruyt 2iellemnns sijne suster, wede van aal’ sergant
Nìcolíles Giellis E,,ois. eenasseert voor Dierick Cornelisx
ende Anthoni la Croy, schepenen deser stede Asperen,
van date den ‘Lien Meert 1643” enz. transporteert een
boomgaard binnen Asperen.
De heer van Rijn was zoo goed, ook nog het archief
van de Willemstad, in ‘s Hertogenbosch berustend, na
te zien, doch vond niets van belang buiten ééne doopsinschrijving, n.1.:
28 Juli 1624 Parentes: Claes Gielis
Geertruy Tylman
‘t Kind t Tylman.
Wie verder belang mocht stellen in de naaste familie
van dezen onderofficier, zal wellicht ook den doop van
zekeren Dirc, uit dit echtpaar gesproten, kunnen vinden,
die volgens Taxandria 1928 blz. 192 in de Willemstad
een kind liet doopen in 1652.
.”

I

Voor de lezers van dit Maandblad behoef ik hierna
geen betoog te houden over de waarde van de afstamming uit de Fransche familie d’Hctngest, zooals die met
bewijzen is afgedrukt in Kok’s Vaderlandsch Woordenboek deel XXXIII, dat in 1795 verscheen en geheel ot gedeeltelijk gevolgd is door afschrijvers, blijkende
uit de artikelen aan deze familie gewijd in werken
als: Kobus en de Rivecourt, Verweert, Bosscha, v a n
der Ba en ten slotte in het Nieuwe Biogr. Woordenboek.
Volgens welwillende mededeeling van den directeur
v/h. K r i j g s g e s c h i e d k u n d i g Archiet is het onmogeli;jk
uit de bescheiden onder hem berustende, iets naders
omtrent een sergeant uit dien tijd aan het licht te
brengen.
Degeen, die de grove vervalschingen in deze gepleegd,
op z$n geweten heeft en over wien aanstonds nader,
geeft ons echter eene leiddraad in de hand, die van
eenig nut kan zijn, om de vermoedelijke herkomst van
Claes Gillisz. na te gaan.
De familiepapieren vertellen ons, dat Jean d’Ha,>gestGenlis (een historisch bekend persoon) in 1572 op den
Citadel van Antwerpen is vermoord; dit laatste is niet
juist. Uit de publicaties van Gachard blijkt, dat hu er
beaweek aan eene borstziekte, tijdens den veldtocht opgedaan. Zijne Picardische goederen zouden geconfiskeerd
zijn, daar hij een rebel en voortvluchtig ketter was.
In waarheid echter vererfde zijne heerlijkheid Ivoy bij
Bourges, omdat hij kinderloos stiert op zijne zuster
C a t h a r i n a , gehuwd met Sebastieu de Neufchatel wier
nazaten het nog bezitten. Zijn pseudozoon Nicolaas 1)
zou N.B. door Louise de Coliguy zijn opgevoed van af
zyn zevende jaar (1577), dus lang vóór hare komst hier te
lande, in 1551 page van Prins Maurits geworden zijn
eu ten slotte als kapitein, sinds 1587 in Statendienst,
voorkomen bij het beleg van St Andries door dien Prins.
Dit in 1599 door den Spaanschen bevelhebber gebouwde
fort werd bezet door een Waalsch regiment in zijnen
dienst, dat zich echter reeds het volgend jaar wegens
g e b r e k a a n soldg a a n M a u r i t s o v e r g a f . M r . B a e r t
vermoedt en m. i. terecht, dat dit het regiment is geweest, waarmede Claes Gillisz. zijne intrede in ons land
deed Het werd na de overgave gezonden naar de Vlaam‘) Ware hij Jean’s zoon geweest, dan had hij de voorvaderlijke goe
deren onder de regeering van Henri IV (1589-1610) wel terug kunner
krijgen.
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3che kust voor de krijgsverrichtingen tegen Oostende
3n ten slotte bliikens de inlichtingen, mii uit het Kriigsgeschiedk. archhf verstrekt, verdeeld Över Delft, -Gorinchem, Leiden en Rotterdam (zie journaal van Duyok
11, bl. 607). Niet onwaarschijnlijk is het, dat Claes Gillisz.
in Qorinchem is terecht gekomen en vervolgens in het
naburig Asperen in 1619 tot een huwelijk geraakt is met
Qeertruyd 2’an Globbeeck, die aldaar in 1600 uit eene
gegoede burgerf amilie geboren was.
Bekend is, dat de school van ingenieurs, door Prins
Maurits in het leven geroepen, zich veelal bediende
van maassteen; de transporten geschiedden doorgaans
door Luikerwaalsche vaklieden, zoowel steenhouwers,
als metselaars. Met het oog op den loopbaan van zijnen
oudsten zoon lijkt het mij wel mogelijk, dat Claes Gillisz
met Waalsche vaklieden naar de vesting Willemstad is
gezonden en het daar gebracht heeft tot den rang, dien
men heden zou noemen: opzichter der genie.
Toen hij in 1635 aldaar stierf, werd hij volgens
eene teekening in het familiearchief begraven onder een
zerk met 4 kwartieren, waarvan noch in de oude beschrijvingen van de monumenten aldaar, noch ter plaatse
iets valt te ontdekken. Toen zijn zoon &fax + e e u w .
later te Coppet huwde, werd hij nog eens genoemd.
Uit het staatsarchief te Lausanne heb ik het otficieele
afschrift: Le 12 Juin ont esté espouses ib Coppet le Sieur l)
Maximilien, fils du Sr Nicolas Yvoy, major de Villemstat
en Hollande et Dam” Aenriete .Brouërs fille du Sr 1 homas
Brouers d’Anvers.
Het familiearchief bevat een officieel afschrift der
zelfde acte, geteekend door den predikant van Coppet
in 1777. Daarin is vóór de Y ,d’ ” geinterpoleerd. De
woorden ,major de Villemstat” kon hij ter opluistering
laten inlasschen, daar zijne geheele omgeving, de graaf
von Dohna incluis, ter zake onkundig was; bovendien
men kende toen allerlei soort van majoors.
Voordat ik van Claes Gillisz. afstap, wil ik,het vermoeden uitspreken, dat hij afkomstig was van het gehucht
Ivoi, ook Yvoy gespeld, in de gemeente Maillen bij Namen,
niet van de heerlijkheid in Picardië, die Jean d’Hangest
reeds vóór 1669, toen hij Genlis van zijn broeder Fran~ois
erfde, bezat en ook niet van de Luxemburgsche prév ô t é d’Yvoy a/d C h i e r s . E e n e f a m i l i e 2uoi of Pvoy
daarvan afkomstig, was reeds in de 168 eeuw in het
naburig Metz gevestigd. Dank zij de uitstekende bewerking der kerkelijke registers uit Frankrijks N.O.hoek
door wijlen comte de la Boutetière en zijne helpers, kon
ik in de fiches der Walenbibliotheek alhier, dit geslacht
van kooplieden-industrieelen volgen, tot het in 1726 met
twee zusters, refugiées te Berlijn, uitstierf.
Het doop- en trouwregister van de niet onbelangrijke
stad Asperen. uit den tijd der geboorte van Maximiliaan
en het trouwen zijner ouders, waaruit het familiearchief
extracten heeft, waarin Jonchr IVicolaes Ganlis Y v o i s
soon van wglen h. Jan Genlis van Yvois als bruidegom
en vader optreedt, is jammerlijk zoek. Men vraagt zich
allicht af, zoek gemaakt, om verbetering te voorkomen,
doch dan heeft de dader gelukkig vergeten, dat de
schepenprotocollen er ook nog waren.
In de vesting Willemstad heeft de jonge Ivoi zich
bekwaamd als ingenieur en Mr. Baert vond hem reeds
1) Typisch voor den niet-edelman.
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in 1649 te Orange vermeld, waar hij een tiental jaren
als ingenieur zou blijven. Dit valt kwalijk te rijmen
met den Cleefschen brief van Willem Frederik uit 1662
aan den kapitein d’Yvoy te Grave, maar daarover niet
te zeer getobd. Die brief is geteekend: W. F. Vorst zu
Nassau, en tot deze waardigheid werd de Friesohe
Stadhouder eerst twee jaren later door Keizer Ferdinand verheven. Het in ons land althans, zeldzame boek
bevattende de memoires van F. von Dohna, bezit ik.
Ondanks het bovengenoemd fraai van titels voorziene
paspoort, kent dat boek slechts ,l’ingenieur Ivoi”. Na
Dohna’s snood verraad, dat aan de Nassau’s Orange
voor goed kostte, en den bedrijver genoeg inbracht,
om groote goederen aan het meer van Genève te koopen,
vestigde zijne kleine hothouding zich op een dier goederen
bij Coppet. Thomas Brouwers, die in de familiebescheiden
beurtelings luitenant en gouverneur van Orange wordt
genoemd, verschijnt te Coppet als Dohna’s hofmeester.
Voor Ivoi was daar echter niets te doen en hij vertrok
naar Genève, waar hij vanaf zijn huwelijk ruim 12 jaar
de stad als ingenieur diende, zeer tot hare tevredenheid,
daar hij 26 Dec. 16ti6 met zijne zoons tot eereburger
-benoemd werd, terwijl tien Jaar later, toen hij reeds
lang weer in patria terug was, ter zijner eer0 een gouden
penning geslagen werd. Men vindt die afgebeeld in
Fatio’s boek: Genève et les Pa.ys Bas. Als hij ooit de
adellijke titels gevoerd had, die zijn nageslacht hem
toedacht, dan waren die zeker op dit eeremetaal vermeld geworden.
Dat hij een kundig ingenieur was, staat vast en in
de kritieke jaren, die zijn vaderland beleven moest na
zijne werkzaamheid te Genève, heeft hij. zich ook hier
danig geweerd. Ofschoon ingenieur, met behoorende
tot het werkelijke leger dier dagen, doch tot den tros,
wordt hij 17 Juli 1673 aangesteld tot kwartiermeestergeneraal van het leger van den Staat, lti N o v . 1 6 7 3
tot kapitein (niettegenstaande het familiearchief hem
dien rang reeds 20 jaar eerder toekent), 3 Mei 1674 tot
ordinaris ingenieur, contrarolleur over ‘s lands fortificatiën en 2 Maart 1680 commandeur van Schenkenschans. Een half jaar vóór zijn dood betitelt hij zich
zelf in eene acte voor den Haagschen notaris Huyssen,
als kwartiermeester en ingenieur generaal.
Gelijk men meer ziet in de 178 eeuw, brengen de
kinderen van ingenieurs, die zelf van geringe afkomst
waren, het zeer ver in den dienst. Zoo ook hier. Zijne zoons
Rederik 1 homas en Ciaspard Samuel bereikten beiden
den generaalsrang. Het is hier niet de plaats hunne
levensbaan uitvoerig na te gaan, alleen wil ik even aanstippen, dat wij uit het noodgeld, dat eerstgenoemde
zoon in 1712 te Quesnoy liet slaan, het wapen leeren
kennen, door dezen officier gevoerd, nl. doorsneden : T 3
pijlijzers (geene pijlen) naast elkaar, 11 e e n g e w o o n
molenijzer; het is afgebeeld bij v. Loon, Ned. Hist.
penn. 111 blz. 649. Mr. Baert ziet in de ouderhelft eene
herinnering aan een grafsteen te Binderen,, in welke
heerlijkheid hij door zijn huwelijk gerechtigd was. M.i.
wijzen beide deelen van het wapen op vakemblemen
zijn, vaders, want ook bij bastions werden vaak muurankers in den vorm van molenijzers g e b e z i g d . N a tuurlijk ontbreekt het hartschild : d’Hangest, evenals
de keerzijde eenvoudig : ,,Gouverneur Ivoy” vermeldt.
Zoo bleef de familie zich ook nog lang noemen, in

fortuin en aanzien stijgend en zich vermaagschappend
met aanzienlijke en patricische, doch geenszins adellijke geslachten hier te lande. Het eerste huwelijk met
een edelman, was dat van Cornelia lcoy met den Rijksg r a a f aan Nassau Ouwerkerk in het midden der 1@
eeuw. Hoe de ook in Adelsboek 1914 vermelde naturalisatie van de in ‘s Hertogenbosch geborene broeders
Paulus Hendrik Justus en ,Maximiliaan, zoons van F.
Th. voornoemd, in de wereld gekomen is en met welk
doel, weet ik niet te zeggen. De hoofden der le en
3e afdeeling v/h Algemeen Rijksarchief verklaarden mij
schriftelijk, dat er geen spoor van dergelijke naturalisatie bestaat. Als laatstgenoemde Maximiliaan, raad
van Utrecht, in 1783 sterft, is er nog geene s p r a k e
van, dat hij anders genoemd wordt dan Ivoy; zoo heeft
ook de boedelscheiding plaats. Hoe hij over zijne afstamming ducht, vindt men opgeteekend in van Hardenbroek’s gedenkschriften bij de ontmoeting met den
z. g. marquis de St Simon i), een bekende Utrechtsche
figuur uit de tweede helft der 180 eeuw.
De eerste officieele vermelding van den naam van
aangesi, buiten de bijgeschrevene gevallen in de Utrechtsche kerkregisters, \ond ik in ‘s-Gravenhage bij de
aangifte van een doodgeboren kind van Cornt& Frederik van Hangest gend d’Yvoy op 7 April 1796. Tien
jaar daarna sterft op den Kranenburg bij Zwolle diens
oudere broeder D. C. E. en wordt overal genoemd,
ook in de advertentie als d’Ycoy. Diens vier kinderen
requestreeren aan de rechtbank van eerste instantie te
Utrecht, omdat zij ontdekt hebben, dat hun vader op
het doopregister gesteld is als Ivoy, terwijl d’lt oy zijn
echte naam was, om verbetering en krijgen de rectificatie daarvan toegewezen bij sententie van 26 Mei
1813.
Opmerkelijk is, dat de oudste broeder P. H. J. tot
nog toe overal voorkomt zonder plaats en datum van
overlijden. Ik vond nu, dat ook hij van die toevoegsels
niets moest hebben en 10 Dec. 1831 pas in Utrecht
st,ierf. Blijven dus over, de reeds genoemde Cornelis
F r e d e r i k en de iets oudere Maximi2iaan Louis, d i e
beiden in den Haag woonden. Laatstgenoemde, overste
van de gardes, was van 1796 tot het herstel der onafhankelijkheid buiten ambten. Vurig orangist, in tegenstelling tot de meesten zdner verwanten, die als patriotten
in 1787 hadden moeten afzien van hunne magistratuur,
was hij een machtig persoon aan het hof van Nederland’s
eersten koning, waar hij als kamerheer en opperschenker
fungeerde. Wijders lid van den H. Raad van Adel,
verwierf hij zich bekendheid op het gebied der geschiedenis en genealogie. Studies op eerstgenoemd gebied
publiceerde hij (te vinden bij zijne levensbeschr\jving)
en zijne nalatenschap bevatte tal van genealogische en
heraldische handschriften. Hem beschouw ik als den
bedenker en vervaardiger der hierboven aangevallene
stamreeks met de zoogenaamde bewijzen. Hoe hij daartoe
gekomen is 1 ? De heer Mr. Baert van Waerde schreef
mij eene m.i. vernuftige en juiste oplossing van dit
raadsel.
De abbé de 1’Escluze des Loges deed in 1767 te Londen
bij Changuion eene nieuwe uitgave verschijnen van de
1) Deze komt ook voor als marquis de Sandricourt, heette volgens
Mr. Baert Rouvroy, stamde uit Picardië en voerde het d’Hangestwapen met andere kleuren.
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mémoires van Max. de Béthune, dut de Sully, voorzien van noten en ophelderende aanteekeningen van
zijne hand. Daar Changuion ook in Amsterdam winkel
hield, raakte dit boek hier te lande verspreid. Bij
eene passage, handelende over den in 1572 te Antwerpen
gestorven Jean d’Bangest, teekent de abbé aan: J e a n
d’dngest d’luoy de l’ancienne maison de Qenlis. Zou
dat niet den toen nog jongen M. L. Ivoy aan het denken
en schrijven gebracht hebben, waarbij zijn stokpaardje
op den duur alle hindernissen genomen heeft? Allicht
heeft hij uit het Asperensch archief (want overal zwierf
hij rond, om aanteekeningen te maken) zijn voorvader
Claes Qillisz leeren k e n n e n . “Erreur de scribe” en Csillisz. wordt: Genlis. Merkwaardig blijft, dat hij zelf,
ook na zijne inlijving en de verkrijging van den begeerden titel, nooit bij man weten gebruik gemaakt
heeft van den naam, die hem niet toekwam en dit heeft
overgelaten aan het op zijne generatie volgend geslacht.
Zelf teekende hij zijne vele brieven als d’Yl?oy of d’Y.
van Mijdrecht. Was het schaamte of eergevoel? In elk
geval m a a k t e hij eene eeuw na zijn overlijden zijne
familie de dupe van dingen, die niet door den beugel
kunnen en waaraan zij zelve wel het allerminst schuld
heeft. Niemand beseft dit beter, dan schrijver dezes,
die tegen zijn zin, zijn plicht moest vervullen en bijgevolg
ook eene nieuwe genealogie d’Ycoy voor het Adelsboek
van 1931 heeft opgesteld.

en diens geslacht, en een rechtzetting van hetgeen waarin
zich hieromtrent de schrijver heeft vergist, acht ik hier
evenwel op haar plaats. Voor zoover mij bekend, is thans
het geslacht van Pleuren uitgestorven.
In hoeverre een aanteekening in het familiearchief-de
Flines, dat Bernardus van P. afstamde van J a c o b v a n
Pleuren, geboren 1676, kapitein in Spaanschen dienst,
waarheid bevat, heb ik niet kunnen nagaan. Ik vond
dien zoogenaamden voorvader slechts vermeld in Mr.
W. J. baron d’ilblaing van Giessenburg, “DeRidderschap
van het kwartier van Nijmegen”, blzz. 36 en 36, doch
zonder den doopnaam Jacob. Hij wordt daar kapitein
en drost van Hedel genoemd. Deze man zou Bernard
van Pleuren’s betovergrootvader zijn geweest.
De oudsrs 611 de grootouders van Bernardus van P.
ziju bekend. Jacob van Pleuren, geb. 1660 of 1652, huwde
Eva Jong. Hun zoon Herman van Pleuren, geb. 1687,
overl. 11 December 1746, huwde te Amsterdam 26 October
1721 Szhsarlna lllylius, geb. 24 April 1701, overl. 8 December 1736. Zij was de dochter van Abraham Mylius, geb.
1670, overl. ti December 1760. gehuwd te Amsterdam
14 December 1694 met Alettn Homoet, geb. 5 December
1673, overl. 12 December 1721. Van den vader van deze
laatste is denkelijk de doopnaam Bernardus afkomstig;
hare ouders waren namelijk : Bewardus Homoet, geb. 18
Maart 1633, overl. 27 April 1717, en Margaretha rnn
de Ven, geb. 14 December 1642, overl. 18 December 1693.
Herrnnn van Pleuren en Susanna Mylius hebben vier
kinderen gehad, zie Begraafboek Weeskamer Oude Kerk
No. 26, jaargang 1742, alwaar op 16 December voorkomt : n Hermanus vapa Pleuren in de Kalverstraat bij de
St. Luciesteeg”, met toevoeging: ,vier kinderen”. Als
voogd trad voor hen op Bernardus Mylius (vermoedeltjk hun oom) krachtens acte van voogdij, gepasseerd op
16 October 1707 voor notaris Philip Sweerts. Van deze
vier kinderen z\jn er mij maar drie bekend. Waarschijnlijk was Bernardus de oudste. Hij had een broer A n t o n
Dltich van Pleuren en een zuster Aletta Christina van
Pleurera, die hem beiden overleefden; laatstgenoemde stierf
eerst op 18 Augustus 1808.
Bij van de Wall’s beschrijving van den levensloop van
Bernardus van Pleuren valt het volgende nog op te merken. De datum van 8 Maart 1776, genoemd op blz. 160
als tijdstip van zijn aankomst te Ambon, is onjuist. Hij
vertrok op 8 Maart 1776 met het schip ,.Ouwerkerk” van
Makassar naar Ambon, werd op 1 Mei d.a.v. in zijn
nieuwe hoedanigheid aan de bevolking van Ambon voorgesteld en nam op 8 Juni het bestuur over de Molukken over van zijn voorganger Abraham van der Voort,
den 4lsten landvoogd.
Do veronderstelling van den schrijver, dat Bernardus
van P. niet, gelijk zoovele andere verdienstelijke gouverneurs, is benoemd tot Raad van India, wijl er toen geen
plaats aan de Hooge Tafel ledig was, lijkt plausibel.
Van Pleuren is echter wel Raad Extra-ordinair geweest,
getuige de vermelding daarvan op de kennisgeving van
het overlijden van zijne weduwe, alwaar achter den naam
Bernardus van Pleuren volgt:
,In zijn WelEdele Gestrenge Leeven oud Gou,,verneur van Amboina, Raad extra Ordinair van Ne“derlands India en Directeur van de Bank Courant
,en Bank van Leening te Batavia, etc. etc”
Een exemplaar van deze kennisgeving d.d. 7 November

Bernardus van Pleuren,
Gouverneur der Molukken en Commandant
van Amboina (1775-1786),
door E. W.

VAN

O

RSOY

DE

FLINES.

Met een opdracht aan H.K.H. Prinses Juliana en een
voorwoord van Professor Dr. N. J. Krom verscheen in
1928 bij Martinus Nijhoff te ‘s-Gravenhage van de hand
van V. 1. van de Wall, ambtenaar van den Oudheidkundigen Dienst in Nederlandsch Indië, een uiterlijk keurig verzorgd, met 165 afbeeldingen en 3 schetskaarten
verlucht, statig boekwerk van 313 bladzijden, onder den
aantrekkelijken titel: ,De Nederlandsche Oudheden in de
Molukken”.
Reeds het doorbladeren van dit prettige boek vol mooie
platen, levendige beschrijvingen, geschiedenissen en anecdoten, al welke ons vertellen van het leven, werken
en strijden van de opeenvolgende kolonisten in den “Grooten Oost”, en welke voor ons uit de historie doen oprijzen beelden van grootheid en durf en van welvaart,
en daarnaast die van verval, verarming en verlatenheid,
geheel de glorie en de tragiek van dit bij uitstek belangwekkende deel van ons Indië, is een leerzaam genoegen.
Het is jammer, dat de tekst van dit werk op sommmige
punten nogal wat fouten en onnauwkeurigheden bevat
en dat deze evenmin steeds volledig is wat de feiten
betreft.
Dit tijdschrift is niet de plaats voor een uitvoerige bespreking van bedoeld boek, welke trouwens ook liever
aan een bevoegder criticus zij overgelaten. Een aanvulling van feiten en data op genealogisch gebied met betrekking tot den beroemden Gouverneur der Molukken
en Commandant van Amboina Bernardus van Pleuren
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1786 bevindt zich in het familiearchief- de Flines, een
tweede exemplaar in de boekerij van het Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Op blz. 150 onderaan staat: ,Eindelijk in 1788 kon
hij
vertrekken,
. . . . . . . enz. Dit stemt niet overeen
met wat J. B. J. van Doren schrijft op blzz. 129 en
130 van zi;jn ,,De Moluksche Landvoogden van ‘tjaar
1603 tot 1818”, Amsterdam, J. D. Sybrandi, 1868:
* . . . . Hij heeft vervolgens het bestuur met
,,bileid en schrander doorzicht tot en met den 2 den
,,Mei 1786 waargenomen. Toen gaf hij het bestuur
,over Amboina en onderhoorigheden aan A d r i a a n
,de Back over, en keerde met het schip ,Buiten,leven” naar Batavia terug”.
Wel vind ik, dat hij al in Juni 1785 een memorie voor
zijn opvolger opstelde, maar zijn vert.rek viel blijkbaar
pas bijna een jaar later. Het doet vreemd aan, dat de
schrijver niet dit boek van Van Doren, doch wel andere,
minder belangrijke, van diens geschriften in zijn literatuurlijst vermeldt en het klaarblijkelijk niet heeft geraadpleegd. Van Pleuren was hoogstwaarschijnlijk bij
zijn aftreden ziek, lijdende aan een kwaal, welke hem
tevoren reeds had genoopt zijn ontslagaanvraag in te
dienen bij den Gouverneur Generaal Mr. W. A. Alting ;
hij kreeg het verlangde ontslag toen, dat was in 1780,
niet. Hij overleed te Batavia op 30 Mei 1786, derhalve
zeer kort na zijn terugkomst aldaar.
Op blz. 166 zegt de Heer van de Wall, dat Van Pleuren twee maal gehuwd is geweest. Dit is inderdaad zoo;
maar terstond daarop volgen dan drie huwelijken van
van P. De fout zit blijkbaar in het beginnen op een
nieuwe regel met: ,,Zijn tweede vrouw was . . . . . .
euz”, waardoor ten onrechte de indruk wordt gewekt,
als zoude Johanna Suzanna Penet ook een echtgenoote
van Bernardus van Pleuren zijn geweest. Het eerste huwelijk, met A n n a d e Il’ijs, werd gesloten op 1 Juni
1768 te Batavia; het tweede, met Elisabeth ‘van Rhijn,
eveneens aldaar op 20 December 1766.
Dat de vader van laatstgenoemde is geweest I%iElem
v a n Rh@, boekhouder en secunde van P. Chinco ter
Sumatra’s Westkust, wil ik aannemen, maar niet, dat
deze die functie nog bekleedde in 1764, want toen was
hij al dood. In ,De Ned. Leeuw” 1904, kolom 247 lees
ik namelijk :
,,Qehuwd te Batavia 13 October 1769 Mr. Pieter
,,Jacab Bert van Buuren, notaris, oud 28 jaren, met
,Alida Root van Nieuwveen, weduwe van den coop,man en eerste administrateur van Sumatra’s West,kust Willem ran Rhijn; getrouwd 22 October 1769.”
Het is niet waarschijnlijk, dat er toentertijd twee
Willem’s van Rhijn in zoowat gelijke positie op Sumatra’s Westkust zouden geweest zijn.
Eenigszins bevreemdend doet des schrijvers mededeeling
op blz. 166 aan, dat van Van Pleuren’s kinderen alleen
bekend ,,z\jn” Aletta Jacoba van P. En dan te weten,
dat van Pleuren een groot gezin had, en dat al zijne
7 kinderen wel bekend zijn! Dat er staat ,,ziin alleen
bekend” en niet : ,is alleen bekend”, doet vermoeden,
dat hier wellicht een geheele zinsnede is weggevallen;
in elk geval weet de schrijver van het zeer jong gestorven kind Abraham Bernardus van Pleuren, van wien
hij toch het rouwbord in de Hervormde kerk vermeldt
en af beeldt.

Alle zeven werden geboren uit het tweede huwelqk,
t. w. :
1. Rcwhel l’an Pleuren, geb. te Makassar 1768,
2. David Sleygers von Pleuren, geb. te Makassar 1769,
Hermanus Willem ,*ali Pleuren, geb. te Makassar 1771,
Aletta Anthonia tjan Pleuren, geb. te Ambon 1776,
6. Abraham Bernardus van Pleuren, geb. te Ambon 1780,
Abraham Elisa van Plewen, geb. te Ambon 1782, en
;: Adriana Johanna van Pleurell, geboren te Ambon 1784.
Vijf van de zeven worden genoemd in de boedelpapieren van de Weeskamer der stad Amsterdam, E 76,
Register 60, folio 187, in een inschrijving d.d. 9 September 1790 :
,Testament van Abraham Mylius en Elisabeth Ida
,,Seignette, echtgenooten, op den 29 Augustus 1784
,voor den notaris Pieter de Wilde en get. alhier
,gepasseerd. Aangewezen, dat aan
,Dar:id Bteygers, o u d 2L j a r e n ,
,Hermnws iYillem! oud 19 jaren,
,Aletta Anthot,ia, oud 14 jaren,
,Abraham Elisa, oud 9 jaren, en
,Adriana Johanna, oud 6 jaren,
,de vijf minderjarige bagelaten kinderen van Bel*,nardus van Pleurell en Elisabeth van Rh(jn, meede
,voor 8 e n _5 van de somma van f 6000.-, die
,,door hun ter kamer zijn opgebracht,. . .enz. enz.. . .”
Dat hier No. 1, Rachel wzn Pleurelr, niet vermeld wordt,,
vindt zijn oorzaak daarin, dat zij in 1790 reeds meerderjarig was, terwijl No. 6, A b r a h a m Berrlardus van
Pleuren, ontbreekt, omdat dit kind kort na de geboorte
overleden was.
Of de zes kinderen in 1786, het jaar, waarin hun beide
ouders stierven, nog in Indië waren, heb ik niet kunnen
nagaan. Zij hebben deels te Leiden, deels te Amsterdam
gewoond.
Van No. 1, Rachel van Pleuren, weet ik slechts, dat
zij te Makassar geboren werd op 14 Augustus 1768 eu
22 Augustus d. a. v. gedoopt; getuigen David Boelen,
Gouverneur en Directeur van Celebes, en diens echtgenoote Rochel Steygers. (Zie ,,De Wapenheraut”, 6e jaargang 1902, Aanteekeningen van de oudste drie doopboeken te Makassar, 1727-1809, medegedeeld door W.
Wgnaendts van Resandt.) Ik heb reden om te vermoeden,
dat zij in Indiö getrouwd en daar gebleven is. 1) Ik bezit
n.1. een poësie-album van haar zuster Aletta Anthonia,
waarin omstreeks 1794 alle broers en zusters iets hebben geschreven of geteekend; alleen van Rachel vond
ik daarin niets.
2. David Steqgers van Pleuren werd geboren te Makassar op 12 October en gedoopt op 22 October 1769;
getuigen waren dezelfden als bij Rachel. Het is hierdoor
duidel\jk waaraan hij zijne doopnamen te danken had.
Hij werd op 13 Augustus 1788 als student te Leiden
ingeschreven, zie Album Studiosorum Acad”’ Lugduno
Batavae, en woonde later te Amsterdam. Wij vinden
hem vermeld, tezamen met zijn aanstaanden zwager
Jacob de Flines, als leden van de Commissie van Oppertoezicht over de Geldheffing in de provincie Holland
der Bataafsche Republiek, zie Notificatie van den Raad
der Gemeente van Amsterdam van 29 Augustus 1797.
Hij is in het einde van Mei ‘1810 overleden.
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3. Hermanus Willem van Fleuren, te Makassar geboren in 177 1, werd - vide het Album Studiosorum,
sub 2 genoemd - student te Leiden op 14 Bpril 1790.
Na zijn promotie tot J. U. D. was hij eenige jaren procureur te Amsterdam en daarna rechterlijk ambtenaar
in Nederlandsch Indië, waar hij te Batavia overleed.
4. Blelta Allthonia van Pleuren, geboren te Ambon
13 April 1776. Ten onrechte noemt de Heer van de
Wal1 haar (mijn overgrootmoeder) Aletta Jacoba. B i j
hare geboorte is 0r heel wat drukt0 gemaakt en 0r was
0en statie, als gold het 00n prinses. Het Dagregister,
gehouden ten Gouvernement0 Amboina Ao 1776 v0rmeldt : saluutschoten van het Kasteel Nieuw Victoria
en van de gepavoiseerd0 schepen op de reede, recepties,
deputaties 0n feestmaaltijden, versierde en geïllumineerde stad, volksfeesten en wat dies meer zij. Men maakte
pret de gansche maand April ! Zij huwde te Amsterdam in de Waalsche kerk op haar 26sten v e r j a a r d a g ,
13 April 1802, met Jacob de Flines, sedert 27 Februari
1793 notaris (niet secretaris, zooals de Heer van de Wal1
schrijft) aan het Hof van Holland, geboren te Amsterdam 26 Maart 1764, zoon van Sijbrand de Iilines en
Henrietta Johanna Dabenis. Jacob de Flinos stierf op
23 Januari 1806. Zijn weduwe hertrouwde op 29 Maart
1816 met Hendrik de T’alk (zoon van Fijko de Valk),
bouwmeester en aannemer te Amsterdam, die op 21
Januari 1833 te Amsterdam stierf. Aletta Anthonia overleed aldaar 12 November 1843.
6. Abraham Bernardus can Pleusen, geboren te Ambon 16 April 1780 en gestorven 22 April d.a.v. Hierbij
zou niets zijn te vertellen, ware het niet, dat in de Hervormde kerk te Ambon een rouwbord voor dit kind
werd opgehangen, hetwelk daar nog aanwezig is. Een
afbeelding ervan geeft de schrijver op plaat 63 tegenover blz. 144 van z\jn boek. Het merkwaardige is nu,
dat het wapen op dit bord, dat is van Mylius (de familie van Bernardus van Pleuren’s moeder) en niet dat
van de Van Pleuren’s, welk0 laatsten, blijkens oud0 teekeningen in mijn bezit, een geheel ander wapen voerden,
overeenkomende met de beschrijving in Rietstap’s ~ Armorial Général”, t . w . :
Gevierendeeld : 1. in goud een wildeman, in de
rechter hand een knots houdende, die op den grond
steunt, de kop omlaag, alles in natuurlijke kleuren;
2. en 3. in sabel drie zilveren merletten 2 : 1; 4.
in goud een paalsgewijs geplaatste dorre boomtak
van sabel.
Wat de reden is, dat niet dit wapen op het rouwbord
werd aangebracht, vermag ik niet op te lossen. Te v0rmelden valt nog, dat het wa?en-Mylius op het bord de
s p r e u k ,,Tandem bona causa triumphat” draagt, wat
noch het devies der Van Pleuren’s was, noch op eenig mij
bekend Mylius-wapen, Nederlandsch o f buitenlandsch,
voorkomt.
6. Ahraham Elisa vun Pleuren. geboren te Ambon in
1782. huwde te Amsterdam in Februari 1802 (ondertrouwd 29 Januari) met Agatha Amilie van Alphen Uit
dit huwelijk werd op 12 December 1802 een zoon geboren, die evenwel jong stierf.
7. Adriana Johanna van Pleuren, geboren te Ambon
1784, ondertrouwde te Amsterdam op 18 Februari 1802
met Johannes Arerlt Stoopendnai, makelaar te Amstordam, wonend0 op ,,Vecht en Rijn” onder Breukelen.

Het vorenstaande zij, met behoud van mijn waardeering
voor het goed0 en zeer omvangrijke werk van den Heer
van de Wall, aangeboden als rectificatie 0n aanvulling
van een deel der genealogische en heraldische gegevens
in zijn boek.

Bijbel-aanteekeningen betreffende de geslachten

Kuiper, Fonkert, Prooje, de Vos
e.a. te Geervliet,

medegedeeld door H. W. M. J. N I E U W E N K A M P.
(Vervolg en slot van XLVIII, 20.)

[Blad 2 vervolgt met een ander0 hand, nml. van
Hendrik Cornelisx. Prouje, ged. Geervliet 1 Mei 1718 s).]
In Het jaar 1738 Den 12 Mey is Gebooren Arij Col*nelisse ran Muswynkel.
In Het jaar 1740 Den 21 Junij is gebooren Huybert
Cornelisse ran Nuswynkel.
In Het jaar 1743 Den 23 April is Gestorven Haar
vaader Cornelis Hubbertse von Muswyrrkel en Leit Begraaven in de kerk van Geervliet.
In Het (jaar) 1744 Den 31 Mey is Getrout H e n d e r i k
.Prooje Mit 21Zarya R i j k a a r t inde kerk van Geervliet.
In Het jaar 1746 Den 7 Mey is Gebooren Pietertie
Henderiks Prooje.
In Het jaar 1745 Den 20 julyus is Pieiertie Henderiks Prooje Gestorven En Leit Begraaven in de kerk
van Geervliet.
In Het jaar 1746 Den 6 oktober is (ge)booIen de
tweede Pietertie Henderiks Prooje.
In het jaar 1746 (sic, moet zijn 1747) Den 2 February
is den 2 Pietertie He,lderiks Prooje gestorven En leit
in de kerk van Geervliet Begraaven.
In het jaar 1747 Den 17 November is de 3 Pietertie
Henderiks Prooje Gebooren.
In het jaar 1749 Den 14 van Junyus is Qebooren
Conzelia Henderikse Prooje 4).
In het jaar 1760 Den 10 november is Gestorven mijn
vaader Cornelis Prooje en lyt in de kerk van Geervliet
begraaven 5).
In het jaar 1760 Den 23 December is gebooren Cornelis Henderikse Prooje.
In het jaar 1761 Den 6 Maart is gestorven Cornelis
Hsnderikse Prooje en lyt in de kerk van Geervliet begraaven.
1760 Den 16 van junijus smorgens om Een Uyre
is Gestorven de derde Pietertie Hendriks Prooije. In den
ouderdom van twaalf jaar Zes maande min drie daage.
En leyt in de kerk van Geervliet begraaven.
1772 Den 29 Febr. nademiddag om 4 Uren isgestorven mijn Huys vrou Marija R(jkoart 6) in den ouderdom
van 63 jaar En ruym 7 maande En leydt in de K0rk
van Geervliet begraven.
1773 den 16 november is gestorve Arij van Maaswinkel out 36 Jaar Leyt begrave in de Kerk vanwassenaar.
3) Doopeet. \a~-en Annet,je Cuypers e n J a k o b Fonkert.

41 Cornelia H e n d e r i k s e Prooi% werd eed. GeervlIet 15 Joni 1749.
doOp@. Geertruy de Vos; Co&eZia huwde later met Dirk de Vos ti
Geervliet.
5) Cwnelis Prooye wm geh. met Pietertje Arense Coovink.
8) Zij was de echtgenoote vnn Hendrik Corneliszn. (van) Proo(ibe(n).
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i 7 7 9 D e n 1 2 Janua(ry) is gestorve Maar(t Paaltdr(a)ager Oud 36 Jaar.
Den 1 Jan. is gestorve Conlelis van Maaswinkel o u d
7 Jaar 8 maan(den).

uren is gestorve Dirk de Vos wedunaar van C o r n e l i a
Proojen in den ouderdom van 66, jaren min elf dagen
en den 10 begrave in het koor van de kerk van Geervliet begrave op NO 37 begrave.

[Volgt met een andere hand geschreven:]
1792 Den 28 Augustus is gestorven Hendrik Proojen
wedunanr van Maria Rijkard in den ouderdom van ruim
74 Jaaren lijd begraven in de kerk van Geervliet.
[De aanteekeningen vervolgen op blad 1 met :]
1773 Den 20 Juny is getrout Dirk de Pos 7) met Cornelia Prooje in de Kerk van Geervliet Door DO Qerardus
Vesse.
1774 den 12 Junij Is gebooren Cornelis de Vos smorgens
eve voor vijve op Zondag en aght dage daar aan gedoop
D o o r Do Q. Vesse en is door Beertruy de Vos geheft.
1776 den 16 november is gebooren Henderik de Vos
smorgens te 6 uren op Woensdag en is op Zondag den
19 gedoopt door Do Teofelis Hoogeveen. Is het water
soo hoog geweest dat den ring dijk van Putte is over
geloope.
[Vermoedelijk met een andere hand vervolgens genoteerd :]
1778 den 27 november Op Vrijdag smorgens ontrent
half negen is gebooren Il;ybul-gje de Pos En Sondaags
daar aan gedoopt door do Teofelis Hoogeveen.
1779 den 6 novemb. op vrijdag savons om half vijf
is gestorve Cornelis de Vos oud 6 jaar en 4 m a a n d e
23 daage na een siekte van 6 dage aan het rood vonk
En Lijd in de Kerk van Geervliet begrave in het Koor
op N O 3 6 .
1782 den 28 Septem. Is gebooren Maria de Vos Saterdaags smorgens om half vier En is Zundaags daar aan
gedoopt door do ,can fioorden.
[Met andere hand:]
Dirk de Vos is gebooren den 18 Januari 1762 “).
[Wederom met andere hand :]
1798 den 17 Junij is getroud \I’ijburgje de Vos m e t
Leendert Boogaard op het Stads Huis te Geervliet.
1777 Is gebooren te Poortugaal M a r i a Wey den 23
december.
1800 den 27 April is getrouwd Hendrik Dirkse de
Vos Met M a r i a Wey in (het) Raadhuis te Poortugaal.
[Nogmaals met andere hand bijgeschreven :]
1809 den 20 Juny is Gestorven Wyburgje de Vos den
24 begraaven In de Kerk van Nieuwbeyerland.
1817, 3 agus. Is gestorven Cornelia .Prooje en den 8
in het koor van de kerk van Geervliet op N O 37 Begraaven.
Smorgens om 7 uren Gestorven en mi(d) om 3 uren
begraven.
[Andere hand :]
1818 op woensdag den 7 January smorgens om twee
7) L)e genealogie de Vos is in bewerlring; deze familie de Vosstamt
uit Nieuw-Beyerland.
8) Dirk de Vos is geb. te Oud-Beyerland en ged. al& 19 Jan. 1752.
Hij ondertr. te Geervliet 20 Juni 1773 met Coruelia Hendriksdr. Prooije(
Hij was zn. van Covnelis ~ijsbertszn. de Vos en van Wayburgjen (van)
Ruytenburg(lb), terwijl als doopget. voor hem optrad Maajken @elders
Schalkoort.

[Andere hand :]
1836, 10 Mie is gebore Dirrika Bogaard te Nieuwbeyerland.
1830, 17 Juny op vrijdag savons om 6 ure is te Geervliet gestorve Dìrrika Bogaard in den ouderdom van
22 jaren 6 weken 3 dage en op dinsdag begrave smorgens te negen uren op het kerkhof te Geervliet op het
zogenaamde Nieuwe koor 1 rey het 6 Graf.
Opgemerkt dient te worden, dat op blad 2 en 1, afgewisseld, dezelfde personen blijkbaar, volgens hun handschrift, de notities hebben gemaakt.
Ik wil thaus besluiten met een vraag. Het is mij
nl. tot dusver nog. niet mogen gelukken de wapens van
deze families de Vos en (van) Proo(i)jen te achterhalen.
Wie van mijn medelezers kan mij daar wellicht aan
helpen ?
BOEKAANKONDICTING.
A. P. van Schilfgaarde. Register op de leenen
van het Huis Bergh. Uitg. van Gelre. Vereeniging tot
beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde
en Recht. Arnhem. S. Gouda Quint. 1929.
Hoewel het niet de gewoonte is in dit tijdschrift de
geregeld verschijnende uitgaven der Vereeniging Gelre
aan eene bespreking te onderwerpen, aangezien deze,
hoe belangrijk ook, het terrein der geslacht- en wapenkunde slechts zijdelings plegen te raken, zoo willen wij
gaarne eene uitzondering maken voor hare jongste publicatie, van de hand van ons geacht medelid Mr. A.
P. van Schilfgaarde, welke de door Gelre uitgegeven
registers op de leenactenboeken, haar gewest betreffende,
met een nieuw en belangrijk deel heeft vermeerderd.
Het valt met recht toe te juichen, dat het zeer uitgebreide leenkamerarchief van het Huis Bergh thaus
zijne poorten ontsloten heeft en wij, dank zij de goede
zorgen van Mr. van Schilfgaarde, de verschinlng mogen
begroeten van het lijvig register op de Berghsche leenboeken, welke niet alleen de van ouds tot genoemde
leenkamer behoorende leenen, maar ook die van de door
huwelijk aan Bergh gekomen Bylandtsche leenkamer,
alsmede talrijke zoo Loelsche, Didamsche, Wissohe,
Homoetscbe als andere leenen omvatten.
Wij brengen hier gaarne hulde aan de wijze waarop
Mr. v. S. zich van zijne verre van gemakkelijke t,aak
gekweten heeft. Hiertoe bestaat te meer reden, waar
hem evenmin als destijds den bewerkers der leenregisters
op de Stichtsche, Gaesbeeksche en Overijsselsche leenen
en van die van Baer en Lathum een bestaand repert o r i u m - hoe onvolkomen ook - ten dienste stond
als dat hetwelk de Geldersche leengriffiers Everhard
en Joost van Reidt en hunne opvolgers voor het Hertogdom Gelre en de Graafschap Zutphen vervaardigden.
Hoewel publicaties als deze uit velerlei oogpunt van
belang zijn en er ook op geschiedkundig, juridisch of
geographisch gebied veel uit te leeren valt, zoo kan
niet worden ontkend dat zij voor den genealoog wel
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van bizondere waarde zijn en dit niet alleen uit hoofde
van de belangrijke gegevens die de elkaar opvolgende
beleeningen voor de filiatie van bepaalde geslachten
vaak blijken in te houden, maar ook omdat zij zoowel op de naamsvorming bij personen en goederen als
op de maatschappelijke evolutie van zoo menig geslacht
dikwijls een nieuw licht doen vallen. Ook aan de hand
van dit register kan men waarnemen, hoe families van
burgerlijken oorsprong na aanhuwelijking in adellgke
geslachten of verwerwing van belangrijk grondbezit
langzamerhand tot den landadel wordeu gerekend en
m e t a d e l l i j k e predicaten in de acten voorkomon o m
ten slotte vaak ook officieel als zoodanig te worden
erkend.
Het is natuurlijk niet mogelijk te dezer plaatse alle
min of meer belangrijke aanvullingen en verbeteringen,
waarmede de genealogische literatuur reeds bij eene
oppervlakkige raadpleging vau het Bergsch Leenregister
blijkt te zijn verrijkt, te bespreken, zoodat wij het nut
dezer publicatie slechts aan de hand van enkele voorbeelden zullen in het licht stellen.
Van het oude Doetinchemsche geslacht van of ten
Holt (ook van den Holt geheeten) doen de beleeningen
van het Bleek onder Rafelder (No. 100) ons niet minder
dan acht generaties kennen. Volgens eene geslachtslijst
dezer familie uit het midden der 18” eeuw ‘) kon zij
destijds hare stamreeks bewijzen vanaf Willem then
Holt, die op 2 Dec. 1610 testeerde en een zoon geweest
zouzijn van Hendrick van Holt, drost van Harderwijk
in 1648, en een kleinzoon van Willem ten of van Holt,
vermeld te Doetinchem in 1037. Uit bovengenoemde
beleeningen blijkt echter, dat de stamreeks bewijsbaar
kan worden opgevoerd tot Derick van den Holt, bcleend met het Bleek 30 Dec. 1477 en dat de volgende
vier generaties waren : Hertger (bel. 1493), Willem (bel.
1617), Harthger (bel. 1661) en Willem (bel. 1677), met
wien wij bij den hierboven genoemden testateur van
1610 beland zijn.
Van een gelgknamigen nazaat van laatstgenoemde
is sprake onder do nrs 68 en 71. Deze Willem van Holt,
t v6ór 20 Jan. 1668, echtgenoot van Mechtelt Maria
Reygers, wordt in den index ten onrechte geïdentificeerd met Dr. Willem Hsrtgersz. van Holt, die 14 Oct.
1696 zijn testament liet goedkeuren (zie nr lOOj, hoewel
hij in werkelijkheid diens oom geweest zal zijn. Dit
echtpaar van Holt-Reygers had volgens genoemde
beleeningen eene dochter Theodora, weduwe Molisson,
welke laatste tot zoon en leenvolger had Jonker Georgh
de Mollisson, die volgens no 71 bij zijne beleening op 1 1
Januari 1687 nog onmondig was, weshalve Dr. Hendrick
Schaep als hulder optrad (idem bij no 68). De volgende
i n s c h r i j v i n g - ruim vijf jaren later - luidt: Jonker
Georgh Wilhelm de Mollisson, mondig, doet zelf den
eed, 1692 Mei 7. Hieruit blijkt wel ten duidelijkste, dat
G e o r g h e n G e o r g h Wilhelm de M. een en dezelfde
persoon waren. Blijkens No. 71 werd hij 12 Juli 1713
opgevolgd door Wendelina Gudula van Hout, douairière
van den overste Erskin, die aldaar ,erfgename” heet
van den overste Georghe Wilhelm de Mollisson. Vergelijkt men hiermede echter het vermelde onder de nrs 68

en 70, dan ziet men dat genoemde douairière Erskin
aldaar uitdrukkelijk de ,,moeder” van Georghe Wilhelm
genoemd wordt, waaruit weer zou moeten volgen dat
laatstgenoemde niet dezelfde persoon was als Georgh
de Mollisson, immers diens moeder heette Theodora van
Holt. Uit den index blijkt, dat Mr. van Schiltgaarde
- naar wij vroezen ten onrechte - deze laatste opvatting is toegedaan.
De Fransche Wapenkoning d’Hozier heeft in zijn in
1762 uitgegeven Armorial Gknéral eene genealogie gepubliceerd van het geslacht van Holt, waarvan een tak
zich in Frankrijk gevestigd zou hebben en er in Oct.
1696 bij open brieven des Konings het recht verkreeg
zgn naam in ,de Vanolles” te wgzigen. Deze heet af
t e s t a m m e n v a n Jacques Hartger van Holt, die op
grond van de overgelegde bewijsstukken door d’Hozier
als zoon wordt opgegeven van den hierboven genoemden
Dr. Willem Hartgersz. van Holt en het in zijn nieuwe
vaderland tot ,Grand Audiencier” en Tresorier-generaal
der Marine heeft gebracht. 2)
D’Hozier nu geeft aan het echtpaar ten Holt-Reynders
(1 ees: Reygers) inderdaad eene dochter Theodora, gehuwd met ,N . . . de Molesson, Colonel au Service du l)uc
de Brunswick-Lunebourg qui l’envoya en 1669 & Candie
pour défendre cette Ville assiégée par les Turcs”, maar
hij noemt tevens als hare zuster Wendeline van Holt,
gehuwd met ,,N . . . d’bski (lees: Erskin), Colonel au Service de Hesse”. Ook volgens deze lezing zou Wendelina
Gudula van Hout (lees: van Holt), douairiere Erskin,
dus niet de moeder, maar wel de tante (pleegmoeder?)
van Georghe Wilhelm de Mollisson zi+ geweest, zoodat
het te dier zake onder Nrs 68 en 70 medegedeelde wel
eene rectificatie zal behoeven.
Ook ten aanzien van het adellijk Geldersch geslacht
van den Padevoort, waarvan nimmer eene genealogie
in druk verscheen, bevat het Berghsch leenregister
waardevolle gegevens. Zoo weten w$ thans uit de beleeningen, vermeld onder Nr. 316, dat de vader van
Otte van den Padevoort (i_ 13 Mei 1636), die door Van
Spaen en zijn naschrijver d’Ablaing van Giessenburg als
. . van den Padevort” wordt aangeduid, Johan was
sheeten en dat zijne vrouw, wier voornaam aan Van
Spaen eveneens onbekend was, inderdaad - zooals deze
reeds waarschijnlijk achtte - eene Bylandt was, t.w.
Jutte van Bylandt, eerder weduwe van heer Willem
van Rees. ridder, en dochter van Otte van Bylandt, jvóór 21 Jan. 1447 3).

*) Zie d’Hozier. Arm. Général, reg. IV, p. 541 e.v., alwaar gebruik
gemaakt is van eeoe op 23 Juni 1749 door drossaard en burgemeeeters
van Elten gewaarmerkte genealogie.

‘1 Hii overleed 11 Dec. 1714 en was bii de Fransche aristocratie
eeie zgo geziene persoonlijkheid, dat hij -zelfs binnen den gezichtskring viel van den trotachen Hertog de Saint-Simon, die in zijne
bekende Memoires naar aanleiding van zijn overrijden het volgende
neerschreef: -Van Boll. riche financier. trésorier eénéral de la
marine, puis ‘grand-audiencier, qui donAait grand seu et grande
chiire a Paris, et B sa belle maison d’lssy, a beaucoup de gens de
la tour. et oue le prince et le cardinsl de Rohan. le maréchal de
Villeroi et {uanti& d’autres voyaieot et aimaient fort, dérangea
si fort ses affaires qu’il fit une entière banqueroute qu’il jugea
B propos de ue pas voir. On dit qu’on l’avait trouvé mort dans
soi lit 8, I s s v , et o n s e h â t a d’enterrer ou l u i ou u n e bûche.
On prétendit “Qu’il avait fait sa main pour aller vivre inoonnu
quelque part. 11 était Hollandais. Son file, protég8 par les Rohan et
par auelques autres. n’osa se m o n t r e r d ’ a b o r d : ueu-à-oeu il narut.
fut mältré des requèies, et a passé par diverses ‘i&end&cea. Ii nlesb
pas sans esprit ni sans talens. De Van Hol1 il s’est fait M. de Vanolles, le de ést plus noble et le nom plus franpais”.
8) De genealogieën van Bylandt xermelden deze alliantie met van
den Padevoort niet. Volgens Jaarb. v. d. Ned. Adel, jg. 1891, had

59

60

Genoemde Johan werd door v. Spaen voor Otte van
den Padevoort’s grootvader gehouden. Dat zulks on juist
is en hij hier ten onrechte eene generatie inlaschte,
blijkt ten duldelijzste uit de beleeningen met den Wolberinohof onder Gendringen (NO 141), volgens welke
R u t g e r v. d. P., die 2 Juli 1421 met dien hof beleend
werd, zijn grootvader geweest is. Dat Johan Rutgersz.
v. d. P., hier genoemd, met Johan, den man van Jutte van
B y l a n d t (NrB. 326 en 316), identiek was, blijkt onomstootelij k uit de aangehaalde beleeningen en daarom is het
niet jut&, dat de index hier van twee verschillende personen (Johan en Johan Rutgersz. v. d. P.) gewaagt. 4)
Urt de beleeningen onder Nis. 9, 141 en 316 blijkt
ook eene andere onzekerheid van v. Spaen te zijn weggenomen. Het betreft hier Jutta v. d. P., de vrouw van
Evert van den Zande, die v. S. in zijne ms. genealogie
niet met zekerheid wist te plaatsen en thans eene dochter
blijkt te zijn van Johan v. d. P., den zoon en leenvolger
van boveugenoemden Otte. Zij was beleend na doode
van haren broeder Johan Johansz. en werd zelf in 1661
opgevolgd door haren oom Hendrick Ottensz. v. d. P.,
die op zijn beurt zQn zoon Hendrick (vernieuwt den eed
in 1670) en daarna diens eenigen broeder Johan Hendricksz. v. d. P. 5, tot opvolger had, waarna het leen
in 1610 overging op Henrica van den Pavordt. De geschiedenis van deze leeneo - mede in verband met die
van nr. 314 - maakt het niet waarschijnlijk dat laatstg e n o e m d e - zooals v. Spaen opgeeft - eene dochter
was van den reeds eerder genoemden Johan Johansz.
v. d. P., maar veeleer dat zij diens neef Johan Hendricksz. v. d. P., haren onmiddellijken leenvoorganger,
tot vader had.
Wanneer men in Hendrick v. d. P., die zooals wij
zagen in 1670 den eed vernieuwde, den Hendrick mogen
herkennen, die tot in 167tì in de ridderschap van Zutphen compareerde (v. Sp.) - en v. Spaen gewaagt in
dezen tijd zelf maar van één Hendrick - dan zou hier
tevens uit bliken, dat hij zich vergiste, toen hij dezen een
zoon noemde van Jorden Ottensz. van den Padevoort.
Hij vermeldt als Hendrick’s zoon Jorden, tot Ovelgun
in Gendringen, gehuwd met Ida van den Padevoort
(_t 1640). De k wartieren van hunne kinderen, zooals zQ
op oude wapenborden voorkwamen s), zijn hopeloos in
de war, hetgeen aanv. Spaen aanleiding gaf om bij Jorden
v. d. P. tot Ovelgun aan te teekenen: ,,derhalve moet alhier iets met de moeder gehapert hebben”. Zou het feit,
dat de hierboven behandelde leenen na doode van Hendrick Hendricksz. v. d. P. op diens broeder Johan en
niet op Jorden (zijn bastaard?) overgingen, hier geene
aanwijzing inhouden?

De verwarring is even groot ten aanzien van de
huwelijken van den reeds genoemden Jorden Ottensz.
v. d. P., die volgens v. Spaen 10 huwde met Margriet
van Twent, met haar man vermeld in lö47 en ló62,
en 20 met (Anna?) van der Voorst, Evert en Godarda
van Splinters dr., in 1660 beleend met Keymansplaat.
W a t leeren echter de beleeningen met het goed te
Huebinch onder Winterswijk (No. 219)1 Dat Margareta
van Twente op 12 Sept. 1677 vermeld wordt als w e d u w e
van Jorden van den Pavordtt. Zij kan dus onmogelijk
zijne eerste echtgenoote zijn geweest, maar evenmin kan
de joffer van der Voorst dit geweest zijn, aangezien
zij nog in 1660 heet voor te komen, op welk ttjdstip
Jorden reeds met Margareta van Twent gehuwd was.
Ook hier hapert er dus veel ! 7)
Het ware te wenschen, dat de genealogie dezer familie,
die aan vele aanzienlijke Geldersche geslachten vermaagschapt was en vermoedelgk in bastaardlijnen nog onder
ons voortleeft *), eenmaal het onderwerp eener ernstige
studie mocht uitmaken.
De beleeningeu onder Ni8 116 en 116 9 1 vermelden
Arnt van der Heyden, den stamvader van het tegenwoordig adellijke geslacht van dien naam, als ,,verwalter”
van het huis Schulenburch, terwijl de beleening van
diens onmondigen zoon Evert op 30 Oct: 1610 ons in
Daniel van der Heyden een broeder van den stamvader
doen kennen.
Onder No. 212 (beleeningen met den hof te Byverden
onder Wehl) vinden wij op 22/12 Juni lö73 gewag gemaakt van Jkvr Elisabeth Glauw, dc vrouw van Lucas
Bruyns, burgemeester en kamenaar van Zwolle. Wellicht is dit gegeven van belang voor de in Ned. Patr.
1919 behandelde familie Bruins, wier stamvader ook
Lucas Bruins zou heeten en in 1710 burgemeester van
Almelo zou zijn geweest.
Op den naam van Pleuren (zie het artikel over den
gouverneur der Molukken Bernardus van Pleuren in
dit nummer) bevat het register verschillende gegevens
uit de 16e, 160 en 178 e e u w .
Uit de beleeningen met de Rossumskampe onder Herw e n (NO 27Y $ 1) zien wij dat Margriet van Heerde,
de vrouw van Everdt van Schoiller (Schuier), die in de
genealogie van Schuier in jaarg. 1908 van dit Maandblad, k. 296 sub IV, eene dochter genoemd wordt van
Jr. Johan van Heerde ( H e e r d t ) e n M a g d a l e n a v a n
Meeckeren, in werkelijkheid Daem van Heerde, rentmeester in den Bylandt, tot vader had en dat niet Rutger
van Schuier - van wien het Nederlandsche geslacht
waarschijnlijk ten onrechte heet af te stammen - de
oudste zoon was van dit echtpaar - zooals t. a.p. wordt
opgegeven - maar Everdt (Eberhard) v. S., die wederom
een jongeren broeder Coenraet tot leenvolger had, terwijl hier van Rutger in het geheel geen sprake is.
Voor de kennis van het geslacht van Ulft zijn van
veel belang de beleeningen met de Boekhorst onder
Gendringen (No. 109). Zooals men weet heeft ons mede-

genoemde Otte van Bylandt weliswaar eene dochter ,,F. van Bilant”, die
in 1484 gehuwd zou zijn met den heer van Rees. Uit B. L. N’. 259
blijkt thans, dat laatstgenoemde reeds in 1440 overleden was. Op
grond hiervan vermeldt B. L. No. 316 dan ook ten onrechte Jutte
van Bylandt in 1447 nog als vrouw van heer Willem van Rees,
ridder. Volgens No. 316 was z;j in 1466 reeds met Johan van den
Padevoort gehuwd.
4) Dat de index ook wel eens ten onrechte twee verschillende
personen vereenzelvigt, ziet men bij de twee zonen van Otte bastaardzoon van den Bvlant, die beiden Johnn geheeten waren en elkander
in de onder No.-330 vermelde leenen onder Keeken opvolgden.
*) Blijkens B. L. N ” 9, 141 en 314 heette zijne vrouw Sisinna van
Lanip (Lennep), terwijl v. Spaen haar Susanna van den Camp, Johan
tot Duiningen en Beatrijs van den Cruisse dr., noemt.
6) Zie o.a. Ned. Heraut 1884, p. 209/10 en Maandbl. XXXIII (1915),
k. 286.

7) Men zie in dit verband de beleeningen met het goed Nuysinrk
onder Warnsveld in het door de Ver. Gelre uit’gegeven Reg. op de
Leenactenb. v. h. Vorstend. Gelre en Graafsch. Zutphen. K W . Zutphen. No. 6.
s) Zoo stammen de later te Nijmegen en omgeving voorkomende
niet-adellijke van de Pavort’s naar alle waarschijnlijkheid uit. den in
B. L. Nr 279 5 3a genoemden tak, die Gaert van den Paidfoirt,
bastaard, bel. 25 Sept. 1554, tot stamvader had.
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lid L. H. R. M. Hendriks in het Augustus-nummer van Mr. van Schilfgaarde besluit en die tal van bevan den vorigen jaargang van dit Maandblad eene kende namen inhoudt, is reeds voldoende om zulks aan
bijdrage gepubliceerd over den tak Ulft tot Landfort. te toonen.
V A L C K LUCASS~~N.
Ook hij vermeldde reeds als stamvader Wolter van
Ulft (dien wij in het B. L. in Oct. 1417 met de BoekKORTE MEDEDEELINGEN.
horst beleend vonden), als diens zoon Willem van Ulft
Van den Bergh van Lexmond.
en als diens kleinzoon Aleff (Adolf) van Ulft (3 Juli
(XLVIII, 2 1-22).
1438 met de Boekhorst beleend), in wien de heer Hendriks den stamvader der Landfortsche Ulft’s zag. Op
/
Ter aanvulling en verbetering van het gepubliceerde
grond van de Anholtsche leenregisters en andere bein het Maandblad van Januari het volgende:
scheiden uit het Salm-Yalmsch Archief meende hij te
1. Pwlus van den Bergh (volgens een onder mij bekunnen vaststellen, dat genoemde Adolf (1) drie zoons had,
rustende aanteekening z o o n v a n Bans ‘can d e n
Willem, Gerrit en hdolt (Il), waarvan de eerste een zoon
Bergh) koopman op Spanje te Amsterdam, huwt
Dirk had, terwijl Adolf (11) de vader geweest zou zijn van
Jocinnu Logier, dr van kapitein Jan Logier. Zij hereen gelijknamigen zoon Adolf (Hl). Hiermede is echter
trouwt (ondertr. Deventer 4 Febr. 1637, attest. op
het B. L. in strijd, aangezien het inhoudt dat op 8
A m s t e r d a m 1 9 F e b r . ) Arnout Plate l), zoon van
Febr. 1042 beleend werd Derick van Ulfft, na doode van
Wichert Plate op de Hofstr. te Deventer. Uit zijn
zijn b ro ed er Aloff van Ulfft Wilhelmsz., die weer erfhuweliik ten minste 2 kinderen:
genaam was van zijn o udo o m Adolf (1). Dirk en zijn
1”. Johyanna ran den Bergh, -f te Delden 16 Februbroeder Adolf Willemsz. v. IJ. - die aan den heer
ari 1667, huwt Delden 23 April 1643 R u t g e r
Hendriks niet bekend was - zouden derhalve kleinzoons
Putman, i te Delden 13 Maart 1674, oud 62
geweest zgn van een niet met name genoemden broeder
jaar, 13 Juli 1634 beroepen tot predikant te
van den ouden Adolf.
Dülmen, 3 maanden later verplaatst naar Dorsten
Nu maken de aan het Anholtsch archief ontleende geen 19 Oct. 1636 beroepen te Delden, zoon van
gegevens 9) van den Heer Hendriks echter uitdrukkeltjk
J o h a n n e s Putman, predikant te Goor, en van
melding van het feit, dat na den dood van Adolf 1,
Mechteld Meijer.
zijne zonen Gerrit en Adolf (II), bij afwezigheid van
Zij ligt met haar echtgenoot begraven in de
hun broeder Willem, de vaderlijke goederen verdeelden.
kerk te Delden, onder een nog goed bewaarde
Gerrit ontving Landfort, waarmede hij anno 1814 werd
zerk, waarop hun beider wapens en een Latijnsch
beleend, terwijl het voor de hand ligt aan te nemen
grafdicht.
dat aan Adolf bij die gelegenheid de Boekhorst ten deel
2e. Johannes van den Bergh, volgt 11.
zal zijn gevallen. Intusschen schijnt tegenover Willem
en zijne zonen het gepleegde onrecht te zijn hersteld.
11. Johannes van den Bergh, huwt Deventer 29 Juli
Adolf van Ulft, die Willem’s oudste zoon zal zijn ge1666 (ondertr. 7 Juli) Elisabeth Jacobs e), dr. van
weest, verkrijgt van zijn oom Gerrit Landfort, waarmede
Roelof Jacobs. Ik vind haar te Deventer nimmer
hij 22 Oct. 1534 wordt beleend, terwijl hij van zijn oom
als Elisabeth van Rossum vermeld. Uit dit huwelijk :
Adolf 11 de Boekhorst zal hebben geërfd, welke beide
10. Paulus van den Bergh, ged. Deventer 23 Sept.
goederen later van hem op zijnen broeder Derick Wil1666.
lemsz. van Ulft zouden overgaan. Wij vermoeden der2e. Willem t*a?a den Bergh, ged. Deventer 19 Dec.
halve dat in het Bergsch Leenregister de woorden ,,zijn
1608. (Zie Ned. Leeuw.)
oudoom Aloff vnd” moeten worden gewijzigd in ,zijn oom
3”. Joajrna van dela Bergh, ged. Deventer 27 Mei
Aloff” en dat het artikel van den heer Hendriks in
1 ti60.
zooverre rectificatie behoeft, dat Aloff 111 niet een zoon
4”. Antoni van defa Bergh, ged. Deventer 9 Mrt.
was van Adolf 11 - gelijk hij opgeeft - maar van
1662, niet 25 Mrt. (Zie Ned. Leeuw.)
diens broeder Willem, zooals uit het B. L. onmisken68. Charles i*an den Bergh, volgt 111.
baar blijkt.
69. Frunçois van den Bergh, ged. Deventer 4 Juli
Wij willen hiermede onze beschouwingen beëindigen.
1665.
Wij meenen met deze enkele voorbeelden voldoende
te hebben doen uitkomen dat het Register op de leen- 111. Chnrles van den Bergh, g e d . D e v e n t e r 1 6 D e c .
1663, t te Borne 16 Mrt. 1742, ingeschreven als
registers van het Huis Bergh voor allen, wier belangstudent aan het Deventer Athenaeum 28 Aug. 1682,
stelling gericht is op de geschiedenis van geslachten
beroepen tot predikant te Borne 1693, emeritus
uit het Oosten des lands, veel studiemateriaal oplevert.
1742, huwt 6 Juli 1698 A n n a Qeertruid fitokmrrn,
Een enkele blik in den goed verzorgden en practisch
dr. van Everwijn Stokman, predikant te Enschede.
ingerichten index lo), waarmede dit verdienstelijk werk
Zie over Charles van den Bergh en zijn geslacht:
0) Zie ook de door den Heer Hendriks aan e;jn artikel toegevoegde
Boekzael
der geleerde Waerelt Juni 1742 pag. 709,
biilaeen.
waar tevens vermeld wordt, dat uit zijn huwelijk
ïO)“De alleen met patronymica voorkomende personen zijn in den
index op hunne voornamen te vinden. Dit geschiedt natuurlijk niet
twee zoons en vijf dochters geboren werden, waarbij hen wier patronymicum tot een geslaoh~snaam is verstar& Abuvan bij zijn overlijden nog één zoon en twee dochters
sievelijk is de onder N” 36 vermelde Hermsn Lamberts Johsnsz.,
in leven waren. Een toen al overleden dochter was
zoon van Johan Lambertsz., in den index op de voornamen Herman

I

Lambert geklapperd. Dat overigens de onvermijdeljke drukfoutenduivel zich ook hier niet geheel onbetuigd liet, bewijzen de verwijzingen bij Daem Splinters naar p. 141 (ten rechte 241) en bij
Hendrica van den Padevoort naar p. 396 (ten rechte 306).

1) Zie Maandbl. XLVII, 62. - Red.
*) begr. Deventer Lebuinuskerk 29 Mrt. 1721: ,,de ouwe vrouw
van den Bergh:‘, waarmede mogelijk Elisabeth Jacobs is bedoeld.
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gehuwd ge woeR t met George Frederik Racer, preZeghers d’Ydegom van Wassenhove. (XLVIII, 32).
dikant te Delden, in 1744 vertrokken naar Amerika. Zonder te weten, of de hierna genoemde een rechte
Mr. H. KR O N E N B E R G .
voorvader is van de genoemde gebroeders Pieter en
Regenten in Rhoon en Pendrecht. (XLVIII, ll- Qeluin Zeghers d’Ydegom, wil ik toch niet nalaten, den
1%). Voor den in noot ‘L vermelden schepen Dirick Hoen geachten vrager mede te deelen, dat in de ,Graf- e n
leze men Dirick Hosen en voor No. 64 Jan van Gave: gedenkschriften van de provincie Antwerpen” deel 6
op pag. 304 vermeld wordt H e n d r i k Zeegers, ridder,
Jan van Grave.
A. H. v. P.
heer van Leeubos, Emmichoven, vermoedelijk Schout
van Antwerpen, ob: 13/10 146ti en getrouwd met Caroline
VRAGEN EN ANTWOORDEN
Pleciers, ob : ‘2111 1469, beiden begraven in het 0. L.
Poele (van de). Kan een onzer medeleden mij op- Vrouwe-broederklooster te Antwerpen, zijnde de zoon
geven uit welke orig. oorkonde of uit welk Register van Pieter, gezegd ,,de Edele” en Margote Bonte, vrouwe
der Graaflijkheid blijkt dat Heer Daniel von de Poele van Yghem.
(Paludanus) een bastaard was van Graaf Willem IV en
Dat deze Hendrik tot deze familie behoort bewijst zijn
een jonkvr. ran der Merwede, en wel precies eene die daar ter plaatse afgebeeld wapen, zijnde ,doorsneden:
Aleydis heette, en van welken (den hoeveelsten) Heer A. in blauw een zilveren latwerk, B. in goud een roode
Daniel (i)) of zoo niet een Daniel van welken heer va?z keper”. Helmteeken : een zwarte uitkomende adelaar.
der MerLcede zij dan een dochter was? 10 de Reg. Hann.
Rotterdam.
R. T. MUBCHART.
komt omtrent Daniel van de Poele niets voor en in de
Registers vond ik toevallig ook niets over hem.
Onbekend wapen. (XLVIII, 32, A.). Onder de vele
lVarmond.
W . c. H. MACHÈN.
mij bekende wapens met een verkort schuinkruis zijn
Tellinckhuysen. (XLVI, 94). Gedoopt te Breda:
er ‘L, die hier wellicht in aanmerking komen. Het zijn
2 4 J a n u a r i 1681 Gisbert Jochem.
de wapens Otterbeecke en Weijnichman. Tot de eerst30 November 1691 Hendriette Alida.
genoemde familie behoort Caerle Olterbeecke, la/12 1694
Doopgetuige Anna Kremers.
8chaltz tot Wenneperveen, tot de laatstgenoemde H .
P. BI N K H O R S T V A N OUDCARS~EL.
Breda.
Weijnzchman, in 1616 Secretaris van . . ., wiens lakafValentijn. (XLVI, 384; XVLII, 103). Naar aanleiding druk zich bevindt in het Rijksarchief te Assen.
van een vraag van den heer Staring in kolom 384 van
Rotterdam.
R. T. MU S C H A R T .
jaargang 1928 naar het wapen eener familie valenlijn,
Onbekend wapen (XLVIII, 32, B.). Het verlangde
zegt ons correspondeerend lid Mr. Bloys van Treslong
Prins in antwoord hierop in kolom 103 van jaargang wapen komt geheel overeen met het in het Armorial
Gdnéral beschreven wapen van de Overijsselsche familie
1929, dat D a v i d palenti@, in 1775 lid van het Handelshuis David Valentijn en Zoonen te Amsterdam, rau Honlo, alwaar gezegd wordt, dat het dier in het
zegelt met een wapen, waarvan de beschrijving luidt: helmteeken geen wolf doch een draak is.
,,gevierendeeld: I en IV een klimmende vos, 11 en 111
Rotterdam.
R. T. MU S C H A R T.
6 kepers. Hartschild: een boom, vergezeld rechts en
Wapen gevraagd. Gevierendeeld: 1 vier palen, 11
links van eenen tegen den boom klimmenden vos.”
en
III drie sterren, IV een keper. Twee helmteekens:
Men zoude, dit lezende, tot de conclusie komen, dat
1.
een vlucht, waartusschen een niet te onderscheiden
het aldus beschreven wapen behoort aan genoemden Dacid
Valentijn. Het is echter mijne vaste overtuiging, dat niets voorwerp, 2. een uitkomende leeuw.
Boven het wapen het jaartal 1686 en aan weerszijden
minder waar is. Het beschreven wapen toch, alleen met dit
een
hoofdletter E.
kleine verschil, dat de boom in het hartschild vergeDit
wapen komt tweemaal voor op een baardmannetje
zeld is van 2 leeuwen in plaats van 2 vossen, is het
wapen van Isnak vatz Thije ran Opmeer, vrijheer van en ertusschen bevindt zich het wapen van Amsterdam
O p m e e r , 417 1766 te Amsterdam, zwager van J. W. met het jaartal ‘85 en ook de beide hoofdletters E.
Deze laatste zullen dus in verband staan met de plaats
Hannes, die te Wesel woont.
H e t w a p e n v a n Dr. Christoffel Valent+, van 1704 van herkomst der kruik.
Rotterdam.
D R . E. WI E R S U M .
tot 1712 Regent van het Leprooshuis te Amsterdam,
vertoont iets geheel anders, nl. 3 blauwe korenbloemen
aan groene gebladerde stelen, naast elkaar geplant. op
IWHOUD ‘1930, No. 2.
groenen grond in een gouden veld, overeenkomende
Bestuuraberiohten.
Genealogie van het geslaobt Baerdt of Baarda,
dus met het door het Armorial Général beschreven wapen
door Dr. A. L. Heerma van Voss en D. D. Osinga. - Familie d’Yvoy,
eener Amsterdamsche familie Valentijn, alwaar de bloe- door W. J. J. C. Bijleveld. - Bernsrdus van Pleureo, G-ouverneur
der Molukken en Commandant van Amboina (1775-17X6), door E.
men beschreven worden als passiebloemen.
W. van Orsoy de Fiines. - Bijbel-aanteekeningen betreffende de geR. T. MU S C H A R T.
Rotterdam.
(V)uijtwijck (van). (XLVIII, 32). Van deze familie

zijn mij vóór 1600 bekend Aert l*nn \I”twijc, 1213 1312
knape en Didderic van W twijc, 1016 1386 te Woudrichem.
Beiden voeren volgens hunne zegels 2 verticaal geplaatste en afgewende visschen naast elkaar, de laatste
bovendien een barensteel, boven de visschen geplaatst.
R. T. MU S C H A R T .
Rotterdam.

slachten Kuiprr, Fonkert, Prooje, de Vos e.a. te Geervliet, medegedeeld door H. W. LM. J. Nieuwenkamp. (Slot). - Boekaankondiging,
door Dr. Th. R. Valck Lucassen: A. P. van Schilfgaarde. Register
op de leenen van het Huis Bergh. -- Korte mededeelingen: Van den
Bergh van Lexmond; Regenten in Rhoon en Pendrecht. - Vragen
en antwoorden: Poele (van dej; Tellinckhuysen; Valentijn; (V)uytwijck (van); Zeghers d’Ydegom van Wassenhove. - Onbekende
wapens; Wapen gevraagd.
--~
~..___.

De Ned. Boek- en Steendrukkerij, voorh. H. L. SMITE.
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migen wellicht zich zullen herinneren, dat deze midBESTUURSBERICHTEN.
deleeuwer de stamvader is van het geslacht, dat zioh
Tot lid zijn benoemd:
in latere eeuwen (ik denk hierbij voornamelijk aan de
170 eeuw) welverdienden roem verworven heeft. Destijde
.
M r . F . J . V A N BEECK CA L K O E N . . . Bunnik.
Huize Bloemerwaard. schreef ik, dat niet veel aangaande hem bekend is
W.
P K . COOLHAAS . . . . . . Padann Sidemnoean. geworden l). Bedoeld werd dit in dien zin, dat weinig
* rSum. Jihtkust.
COIltXQhr B. B.
gegevens ter beschikking staan, om zich een beeld te
Prof. Jhr. Dr. C. J. E LIAS . . . . . Delft.
vormen van zin verschijning in het openbare leven
Oudc Delft 157.
zijner
00uw. Men weet niet, welk ambt hij heeft beMr.
M.
C.
OFFEIIHALS . . . . . . Nijmegen.
kleed, ook heeft hij,zich aan het nageslacht niet bekend
CoehooTnstraat 91.
Oud-Reohterlijk Ambtenaar in Ned. Oost-Indië.
gemaakt door eenige verrichting of bijzondere daad,
D.
D.
OSINGA . . . . . . . . . Leeuwarden.
Tweebaksmarkt 43.
tenzij dan door deze, dat hij zich op een fatsoenlijke
D r . J . P h . DE MONTÉ VERLOLLEN . . . Zeist.
wijze heeft laten begraven. OP zichzelf heeft voor de
Krullelaan 20.
Seoretaris van den Hoogen Raad van Adel.
kennis van zijn leven deze overigens negatieve daad
C. A. J. S T R U Y C K E N D E ROYSANCOUR . Brussel.
Qrand Hotel. hare eigenaardige beteekenis, omdat voor de geschieOud-L. v. d. Raad van Bestulir en Administrateur
denis de menschen spreken kunnen in hun graf. In de
v. Financiën in Suriname. Oud-offioier.
krocht van Sint Bavo immers, waar zijn grafzerk ligt,
De voornaam van het in het vorige nummer ver- werd niet iedereen begraven. Wie daaraan twijfelen
melde nieuwe lid Boursse was door den voorsteller mocht heeft de gelegenheid, om zich van de waarheid
abusievelijk 91s Jac. opgegeven. Men leze hiervoor: hiervan te overtuigen in de welsprekende bladzijden,
Jo h. l3oursse.
door de Potter in zgn uitgebreide werk over Gent
aan de .vroege histone van die stad gewijd. Als deze
Adreswijzigingen:
geschiedvorscher in de krocht van Sint Bavo afdaalt,
G. C. E. KÖFFLEB . . . . . , . , ‘dbavenhage. dan wordt hij lyrisch.
Stadhoudersplein 146.
Het waren alleen de aanzienlijke burgers, die daar
H. J. VAN
‘ T LINDENBOUT . . . . . Nijmegen.
een laatste rustplaats vonden, zoodat Rufielaert Bareel
In de Betouwstraat 25. (of Bour&4), gelijk het in heraldieke termen heet, daarR. T. MIXWHART . . . . . . . .
Arnhem.
mede goed ,ddod is gemaakt.
Parkstraat 31.
Het was eeb roerige tijd, waarin hij heeft geleefd;
.~__
dat kunnen wij althans met zekerheid zeggen. Hij is
‘De middeleeuwsche afstamming van het geslacht een tijdgenoot van de mannen, die den honderdjarigen
.
Boreel
oorlog hebben gevoerd, en al heeft hij de beëindiging
(Ruffelaert Bord, gest, 1443),
1) Men heeft mij aan die plaats gehouden, door een misverstand
daaruit conoludeerende, dat de heele persoon van Ruffelaert Bareel
door H. V A N MALSEN.
Ruffelaert Bareel is in deze kolommen meerdere
malen ter sprake gekomen. Men mag dus verwachten,
dat onder de lezers van De Nederlandsche Leeuw som-

zoowat in de luoht hangt (zie jg. 1929, kol. 162). Di& artikel dient om
het tegendeel aan te toonen. (De geachte inzender had geschreven
(XLVII, 52) : >,Ik ben nog het antwoord schuldig op het argument,
dat geen der In die acten vermelde personen poorkomen in authentieke stukken elders. Dit nu moge gelden POOP Ruffelnert . . .” Red.)
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van dien oorlog niet medegemaakt, dan heeft hij de
berichten over de levensgeschiedenis van de Maagd van
Orleans toch uit de eerste hand gehad.
Met het oog op zijn eigen levensgeschiedenis is het
niet zonder belang, om zich dit tebinnen te brengen,
want men zal zich herinneren, dat de zoogen. ,,Muyssondocumenten” hem een voorgeslacht toekennen, aan hetwelk een actief’ aandeel aan de toenmalige krQgvoering
wordt toegeschreven. De oorlogen hadden een gansohe
opsohuiving in de bevolking van West-Europa ten gevolge gehad, en de onderzoekingen van den ambassadeur
Bareel leidden ertoe om aan te nemen, dat ook Ruffelaerts voorouders, door de landen van den Hertog van
Bourgondië heen, naar het Noorden opgetrokken zijn.
Wij moeten echter om bekende redenen die quaestie
voor het oogenblik laten rusten.
Een andere quaestie houdt ons thans bezig, waarmede
wij ons niet van den beganen grond zullen begeven.
Ter zake.
Van den sluier der onbekendheid, waaronder Ruffelaert Bareel schuil ging, is in het Maandblad een tip
opgeheven door de mededeelingen van Jhr. Dr. Beelaerts van Blokland in het Ijde nummer van den vorigen
jaargang. Het is althans meer dan waarsch@lijk, dat
de door hem daar ter plaatse vermelde Rufiyn Boureel
identiek is met Ruffelaert. Al is er een verschil in
den voornaam : Ruffyn en Ruffelaert hebben evenwel
te veel gemeen, om in hen twee onderscheidene personen
te zien l).
Maar nu legt de hooggeachte Voorzitter van het Genootschap de vraag voor: bewijs, dat deze aanzienlijke
Vlaming de stamvader is der latere Boreels 2). Hoewel
die vraag overbodig zou kunnen heeten, omdat Nederland’s
Adelsboek, dat zijn gegevens steeds aan goede gronden
ontleent, de filiatie vermeldt, en omdat twijfel aan de
zekerheid, dat de redactie van dat orgaan hare beweringen n i e t m e t b e w i j z e n z o u k u n n e n stavena), uit
den booze moet worden geacht, grijp ik gaarne de
mij door de Redactie van De Nederlandsche Leeuw
geboden gelegenheid aan, om hier eenige interessante
gegevens bij elkander te brengen, waarvan de lectuur
uit een algemeen historisch oogpunt aantrekkelijkheid
heeft. Immers ik heb het verslag voor mij liggen van
een genealogische onderzoekingsreis uit het midden van
de 17’ eeuw, en het heeft altijd zijn bekoring om te
vernemen, hoe in vroeger da’gen de menschen zijn te
werk gegaan. Daarom is het misschien niet vermetel
om te onderstellen, dat de lezers van het Maandblad
de publicatie ervan zullen waardeeren.
Allereerst moge ik de aandacht vestigen op reeds
gedrukte bronnen.
In de bekende Diotionnaire Génealogique et Héraldique
etc. van Goethals komt Ruffelaert voor als schoonvader
van een zekeren Boudewijn van Steelant, aldus: ,Baudouin
1) Men sla voor een en ander op mijne artikelen over eenige bis,
torisoh-merkwaardige documenten aangaande de herkomst der familie
Moreel, Ydbl. jg. 1928 bl 260 e. v., 332 e v., jg. 1929 bl. 47 e. v
Voorts Mdbl. jg. 1929 bl. 162/3.- Opmerkelijk is het, dat uit di
mededeelingen van den heer B. v. B. blijkt, dat Ruffelaert Boree
een toon heeft gehad, die Jan heette; mij was alleen de zoon Jorir
bekend. Let men erop, dat in het tertament van 1397 (afschrift,
Yuysson) de vader van R. ook Jan heet, dan is dit een treffend4
coïnoidentie.
9) Maandblad jg. 1929, bl. 313 (Oct.).
s) (al soh@t elders hieraan weleens wat te haperen!)
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le Steelant, chevalier, baron de Vremdyok, seigneur de
3teelant et de Peereboom, mort le 18 novembre 1620
?t enter& à côt8 de sa femme, dans le caveau de sa
!amille, au monastère de Saint Bavon, épousa Peronne
Bareel, décedée le 18 Septembre 1612, fille de Ruffard
3t de Peronne Senerscale”. D i t z e l f d e v i n d t m e n o o k
vermeld in eene opteekening, afkomstig van Johan Boreel
:den vriend van Hugo de Groot), uit 1613 (arch.-Wat.
no. 21).
Op deze plaats zullen wij acht slaan, want straks
komt die Boudewijn van Steelant terug.
Naast deze gedrukte bron moet voorts aandacht worden
geschonken op een andere gedrukte bron, namelijk D e
Potter, in diens uitvoerige werk over ,,Gent”. In het
vijfde deel daarvan komt de familie Boreel voor als
aigenaresse van een huis, dat gelegen is in Gent aan
de Hoogpoort, naast de Kleine Sikkel. Op bladzijde 606
geeft De Potter een afbeelding van dat huis, en schrijft
dan : .,Voorbij het Biezekapelstraatje gaande”, (dit
straatje is langen tijd geleden met een muur afgesloten
v. N.), ,heeft men ter zuidwestzijde nog twee gebouwen,
welke tot den Neder-Polder behooren. Het eerste, een
oud in blauwen arduin opgetrokken steen, . . . behoorde
omtrent het midden der XVI” eeuw aan de familie
Boreel en was het tot een leen van den Ouden-Burcht
gemaakt met verplichting van telken jare, op 16 Augustus,
eenen zilveren penning te offeren aan den Graaf van
Vlaanderen, wanneer hij in Gent w a s ” .
Aan een daar ter plaatse in een noot afgedrukte acte,
beginnende : ,,Jacop Bareel, filius Jooris”, a f k o m s t i g
uit het jaar 1473, sluit zich keurig aan een versterfacte
van Ruffelaert uit het jaar 1443, berustende in het
Stadsarchief van Gent, Register Staeten v a n G o e d
144d-1443, fol. 93, aanvangende: ,,Kenlic zij etc. dat
joncfrouwe Pierone de Seneschale als houderigghe bleven
achter Ruflaerde Boureel haren wettelicken ‘man was
an deen zijde ende Joris Boureel ende Janne vanden
G a v e r e t e r causen ende als wettelick m a c h t i c h v o o r
joncfrauwe Marie Boureels sinen wettelicken wive SVOOYseits Joris suster als gheel hoyr vanden vorseiàen Rufelaert haerlieder vadre was . . ,”
Na eene opsomming van verschillende goederen en
gelden, die wij thans overslaan, volgt dan: ,Item vanden
behuusden stede te Ghent, up dhoeghpoort bij den cleenen
zickele dat toebehoort Rufelaert vorseit . ..” Wij behoeven
voorshands niet méér uit die acte te weten en lezen
dus niet verder. De filiatie Ruffelaert-Joris is daarmede
voldoende vastgesteld, en daar was het ons slechts om
te doen. De lotgevallen van dat huis in bijzonderheden
na te gaan is hier overbodig; belangstellenden kunnen
dat ter genoemder plaatse desgewenscht naslaan. Voor
mij persoonlijk is er de aangename herinnering aan
verbonden van een opgewekten nazomerdag, toen ik
voor het eerst in een schaarsverlicht achterstraatje van
het stadscentrum de contouren van het middeleeuwsch
bouwwerk onderscheidde, gevonden aan de hand van
het door De Potter afgedrukte plattegrondje. Een toevallige straatwandelaar, die de eenzaamheid van het
buurtje accentueerde, lichtte mij in omtrent het ,Biezekapellestroateke”, dat hij nog in zijn open staat had
gekend.
Wij weten dus nu, dat Ruffelaert Bareel een klein-

69
zoon, die Jacob, en een sohoonzoon, die Boudewijn van
Steelant heette, moet hebben gehad. Dat alles weten
wij uit gedruk te bescheiden.
Maar daarmede is de bevestiging nog niet gekregen,
dat Jacob Boreel, in het Adelsboek vermeld, en die in
het begin van de UP eeuw in Sluis wordt gesignaleerd,
identiek is met den kleinzoon van Ruflelaert?
Omtrent eerstgenoemde is het, Adelsboek voldoende
ingelicht. Pensionaris van Sluis (1493-1661), aldus luidt
het bericht, is hij gehuwd met Barbara van den Moere,
dochter van Jan en Catharina van Reygersvliet. Dit
correspondeert met mijn aanteekening uit het Rijksarohief van Middelburg, waar ik onder no. 1703 van het
register op de archieven van Zeeuwsch-Vlaanderen ,
samengesteld door den rijksarchivaris in Zeeland (blz.
167), op fc. 34 v”. aanteekende : ,Den 1 Von in hoymdt ao.
XCIII presentes beede de burchmrs. - Alsoe so was
ontfanghen Jacop Borreel ten seste vande camer ende
ten buffette als pensionaris ten zulken wedden alsmen
hem hiernamaels ordonneren zal”.
Of hij hiernamaals inderdaad behoorlijk beloond is,
kan ons alweer op het oogenblik onverschillig laten.
Genoeg dat hij voorkomt ter plaatse waar wij hem
zoeken. De schrijver van het familieboek teekent aan,
dat Jacob, zoowel als zijn eohtgenoote Barbara van der
Moere, begraven is in Onze Lieve Vrouwekerk te Sluis
voor St. Barberen Autaer, hetwelk niet meer te verifieeren is, omdat sindsdien deze kerk is gedemolieerd.
Als een bijzonderheid kan aangaande zijn vrouw
worden vermeld, dat hare familie van moederskant bezittingen had aan den Scheldemond. Een jonggestorven
broeder van haar (klaarblijkelijk hàar eenigste broeder),
Jan geheeten, was door zijn moeders versterf heer van
Reygersvliet, eene bezitting die van hem op haar overging, zooals uit een opteekening van den ambassadeur
Willem Boreel (arch. Wat. no. 18) blijkt: Jean de Reygersvlieth estoit seigneur do la dicte Seigneurie de Reigersvlieth l’an 1600. 1601. il estoit garçon et mourut
sans enfans. Sa soeur damoiselle Bar bara de Reigersvlieth mon ayeulle t,roisiesme, mariée à Jaques Boreel
fils de George, y suocéda et la porta en nostre famille
de Boreels. La dite Seigneurie est site en Flandres
entre Blanckeberghen et le Canal de mer nommé le
S w y n d e 1’Esoluse. Elle fust fort endommagée par le
voisinage de la mer et ses terres couvertes des sables
des dunes, et une grande partie se trouve encores, eutre
Ramsdonok, Westcapelle, St. Anne d’Armude et le dict
Zwyn et le grand’ mer. Cnocke en est partie et plusieurs plaoes à l’entour.”
Aan de hand eener oude opteekening was mij bekend,
dat deze Barbara van der Moera uit Gent herkomstig
was, en dat de acte van huwelijksohe voorwaarden was
verleden voor Schepenen van Gedeele aldaar. Inderdaad
mocht ik bij mijn onderzoek in Gent erin slagen, die
acte terug te vinden. Ik liet van die bewijsplaats een
fotografisch afschrift nemen, van welk afschrift ik hieronder, om het gewicht van de zaak, den inhoud met
eenige hiaten, die bij het ontcijferen bijzondere moeilijkheden opleverden, volgen laat:
(Extract register Schepenen
van Qedeelen, Gent Stadsarchief.
1498 fo. 67v.).
WU scepenen
doen te wetene alle den ghenen die
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dese presente letteren sullen sien ofte horen lesen ende
sonderlinghe den bailliu ende mannen van leene syns gheduchts heere van Zynen have vanden casteele van Ghendt,
dat op den dach van heden date van desen voor ons als
voor wette commen ende in properen personen ghecompareert syn Bouden van Steelant, Jan vanden Moure,
Jan van Kerrebrouc ende meester Jan van Mushove als
ten onderscrevene sake velcommelic gheauctoriseert ende
gheconserverrt van J au o p B o r e e 1 ende Joucvrouwe Barbele vanden Moure tilia Jans zyne wettelycke gheselnede alst blyct by zekren letteren van procuratien irrevocable ghepasseert voor buerchmeest er scepenen ende
R a e d vander stede van den Sluus onder hunnen
segel van zaken in groenen wasse vut hangeLde vanden
date den XVlIen in Hoeymaent in dit jaer duust IVcXCIX
up de ploye gheteekent Oudenbuerch om de regte van
desen ghehecht wesende welk vauden procureurs by virt u t e vanden zelven procuratien omme ende i n d e n n a m e
van den boven ghenomdeu constituanten exibeerde eene
lettre van renunciatien kennesen ende verclaerse voortyts
ghedaen byden zelven constituanten ende ghepasseert voor
scepenen onse voorsaten welcke copie wy saghen gans gave
ende sonder eenighe vicie of rasure ende houden die over
goet ende wetrelick danof tinhouden van woorde te woorde
hiernaer volcht: Kenlic zy allen lieden dat joncvrouwe Barbele vander Moure met ende by consent van Jacop
B or eel haren man ende kerstlyck vooght comen es voor
scepenen van Gedeele in Gendt, kenden ende verclaersden
also wel zoe joncvrouwe alsde voorseide Jacop elc dat hen
aengaen mach hoe dat int sluuten van huere beeder huwelic
besprec ende voorwaerde was, in also verre alst Jan vand e n Moere ende j o n c v r o u w e C a t h e l i n e v a n Reyghersv liet e zijne gheselnede die vorseide Joncvrouwe
Karbelen vader ende Joncvrouwe moedere overleden deen
voor dandere, dat in dat cas de lancstlevende van hem
beeden ghebruucken soude al tgoet in baten ‘ende
henlieden beeden toebehorende, ende boven dien ooc alle
tgoet dat np haerl. byden doot van Janne van Reyg her s v 1 iet, der voors. .Toncvrouwe Katheline broeder
staet te verschinene ende toe te comene indien dezelve Joncvrouwe Kathelyne de doot van hen ghebide. Ende waert
zo, dat zoe voor hem overlede, so sal nochtans de VON.
Jan vanden Moere als de leste ghestorvene hebben ende
ghebruucken alle tgoet achtere den vorst. Jan van Reyghersrliet blivende etc. etc.
Belovende de vorsz. procureurs inden name vanden vorsz.
constituanten al tghuent dus vorsz. es te houdene goet vast
ende van waerden nu ende ter ewinhen daghen sonder daer
jeghen te doene noch ghedoghen phedaen te syne ende contrarie
in eenigher manieren actum XXIlIen in Hoymaent XCIX.
In het hier gecopieerde stuk heb ik de plaatsen, waar
het op aan komt, gespatieerd. Er komen zoowat alle
personen in voor, die wij in casu noodig hebben, de
stedelijke regeeringen van Gent en Sluis incluis. L a a t
nu weer niet iemand zeggen, dat dat stuk er te verleidelijk uitziet, want in dit geval laat de waarheid
zich gemakkelijk achterhalen. Niet slechts blijkt eruit,
dat Jacob Boreel is getrouwd geweest met Barbele
vander Moure, maar tevens wordt als eerste getuige
genoemd: Boudewijn van Steelant. In aanmerking genomen, dat als getuigen steeds allernaaste familieleden optraden, dan volgt hieruit, dat de reeds eerder
genoemde Boudewijn van Steelant, optredende als getuige van den echtgenoot, ten opzichte van Jacob Boreel,
hier bedoeld, wel een zeer bijzondere positie inneemt.
Met reden kan men hieruit oonoludeeren, dat ook Boudewijns schoonvader hem zeer na verwant moet zijn ge-
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weest. Hieruit volgt weer, dat Jacob Boreel uit Sluis,
en zijn, naamgenoot uit Gent, elkander zeer na in den
bloede hebben bestaan, waaruit als mijn conclussie volgt,
dat menschelijkerwijs gesproken, deze beide figuren identiek zijn. Blijkbaar toch heeft Boudewijn van Steelant,
die in de acte wordt vermeld vóór den vader van de
vrouw, de plaats vervuld van den reeds overleden
vader:van den man, in casu van Ruffelaerts zoon, Joris,
BoudewQns zwager.
Intusschen doet zich eene onregelmatigheid voor,
waarop de aandacht dient gevestigd. Men vraagt zich
namelijk af, om welke reden Péronne van Steelant niet
voorkomt in de acte van 1443, terwi$ Goethals haar
toch duidelijk .aangeef’t als een dochter van Ruffelaert.
In de genoemde acte wordt slechts ééne dochter genoemd, die niet Péronne, doch Marie heet, en die gehuwd is met Jan van Gavere. Waar haalt dus Goethals
zin Péronne vandaan? Of is het mogelijk, dat hier eene
vergissing in het spel is, en dat de door hem vermelde
Péronne Marie moet heeten, en alsdan de weduwe van
Jan van Gavere kan zijn geweest? Of is het misschien
ook mogelijk, dat omstreeks 1443 Péronne nog minderjarig was en daarom voor het opmaken dier acte
niet in tel was? Wat hiervan zij: opmerkelijk blijft

die qaaestie en een afzonderlijk onderzoek waard. Maar
zij kan op zichzelf aan de waarde van het boven medegedeelde in het verband van ons onderzoek geen a f breuk doen.
Na al hetgeen in het voorafgaande besproken is,
zal er voldoende belangstelling bestaan voor den inhoud van het verslag eener onderzoekingsreis, d o o r
Johan Bareel ten jare 1669 in de verschillende Vlaamsche archieven ondernomen. Den 24en Mei van dat jaar
kwam hij in Gent aan, en, steunende op het reeds in
vroeger jaren door zijn oom Johan (den bekenden Mid-

delburgschen regent en vriend van Hugo de Groot)
bijeenveraamelde materiaal, is hij toen onmiddellijk
ernstig aan het werk getogen. Ik laat dit verslag in
extracto hieronder volgen :
Tnt jaer 1614 waren tot Gent Jan ende Willem Boreel
filii Jacobs ende cregen aldaer kennisse aen joncker Jan
van Heurne, die extracten ofte memorien gemaeckt had van
alle begraffenisse der kercken binnen Gent, die deselve
heer Ed. vertoonde. Dan wier daer doen geen verder ondersoeck hg deselve gedaen. Int jaer 1652 ging Jan Boreel
fs. van den selfden Willem tot Gent ende cochte van de
erfgenamen vant huys van Steelant de heerlycheden van
Vrendyok, Steelaot ende Peereboom, doch maeckte geen
onderaoeck op de sake vant geslaght register van Bareel
Tnt jaer 1659 sont m’heer Willem Bareel syn outste soou
Jan Boreel na Gent tot ondersoeckinpe vant geslacht, alsoc
wel bekent was, dat Ruffelaerde aldaer geleeft had endc
heeft betomen die informatie als hier naer volght, soodal
sonder eenige de minste twyffelaohtigheyt Ruffelaert vasl
wort gemaeckt aen de Boreels in Zeelant ehde Holland
woonende van 1443, als wanneer Ruffelaert stierf, die ah
doen een soon naliet die meerderjarich was ende een dochtel
die getrowt was. Tsedert syn nogh andre documenten uyt,
gevonden, die hoogher gaen als Ruffelaerde.
1659 ben ic Jan Boreel fs. mher Willem Boreel tot Geul
gearriveert den 24 Mey. Ende hebbe door d’Hr. D o e d en I
die mijn bracht bU den heere van Con d é aenwijsinge be,
komen, dat de pampieren ende memorien van Jr. Jan v ar

H e u r n e waren in handen vanden heer van Heurne heere
van Schierevelde, de welcke woonde over den biscop van
Gendts paleis. Ende hebbe den 25 inspectie betomen van
seker out bgeck int welcke stonden alle begraeffenisse van
alle de kercken van Gent, int welcke ic voor eerst hebbe
gevonden, dat inde Cathedrale Kercke van St. Baefs ende
St. Jan lagh ,,in sacello vlrginis septem doloris sub turri
et dicto”, Hier licht begrauen Mr. Antheunis Colve, Raedt
der Keyserlycke Mat. in syne camere van Raden in Vlaenderen die overleedt den lesten in Meye XVcXXIX, hier
licht begrauen jonckv. Catharina Borrels fa. Joors gesellene de voorsz. Mr. Antheunis die overleet int jaer XVc.
St. Petri idem infra fo.
- In tabella ad columnam
15 et phara (1) hier licht etc. Cy gist noble homme Jehan
de Steelant sieur dudit lieu Peereboom etc. fils de Boudewyn escuyer qui trespassa le X1 jour de janvier XVc.
LXVll et dame Adriane Biese fa. Nicolaes laquelle trespassa le 26 de Mey X\‘c. LXXVIlI. prie Dieu pour leurs
ames. - Hier licht begrauen Clays Biese fs. Hendrickx
die overleet den 4en Mey 1527. - Hier licht begrauen
Edelen en weerde joncheer Jan van Steelandt, Heere van
Steelandt Peereboom fs. mher Boudewyn die overleedt den
XL Janvier 1558 en jonckvrouwe Adriane Biese fa. Nicolaes s@e gesellene die orerlzet den 26 Mey 1578.
Vrije sepulture in een blauwe sarck inden bueck aenden
1 pilaer van suytsgde: Hier licht begrauen Nicolaes Biese
fs. Aernouts die overleet den 4 Juny 1527. - Hier licht
begreuen Edelen ende weerde Heer Adriaen van Steelant
prêtre licentiaet in rechten canoniek deser Cathedrale Kercke
van St. Baefs Heere van Steelandt, Peereboom etc. die
overleedt den 7 September 1613. bidt voor syne siele.
In subterranea Ecclesia vulgo den Croch, voor St. Christoffels ende St. Geleins authaer: Hier licht beprauen Rutfelaert Boreel, die sterft den 26 April int jaer XIVc.XLIII,
hier licht begrauen Jonckvrouwe Peronne de Senescale
Ruí?elaers wdf was die sterft int jaer XIVc.. . . Volgde
dit bovenstaende gracht schrift. Hier licht beprauen Wulfram Wulframs die sterf int jaer MIVc.XLIII, Tl1 daghen
in April.
Noch gevonden in het selve out boeck twee ruyten, elck
geescartelleert met Boreel daer op elck geschreven etaet
Everwyn
van Schoote

Boreel
Boreel
Noch heeft rngn den selven heere van Schierevelde ter
handt geset een seer lange geslachtregister sQn geslacht
rakende inde welcke veel vande Steelandts quam, daer ooc
in stondt: Boudewyn Baron van Vrendyck Sr. de Steelandt et Peereboom, espousa Peronne Boreel fa. Ruffelaers
et Peronne de Senescal, quatre entants eurent ensemble,
Boudewyn, Jean, Marguerite et Jeanne. Gisent au monast&-e de St. Bavon aboly il mourut 18 Nov. 1520, elle 8
Septembre 1512.
Vorders heb ic noch een ander out boeck ba dito heere
gesien int welcke stonden seer veel gracht schriften van
veele steden in Vlaenderen, Brabant, Utrecht, Zéelandt,
doch heb ik daer niets gevonden ons geslacht ofte naem
rakende. Den selfden heere van Schierevelde seyde noch
veel geslacht registers te hebben, ja heele kisten vol, daer
wel een maent oversiens aen vast was. I C , Syne Ed. vraegende of hij wel meer de naem Boreel voor desen hadt
hooren noemen seyde: ja ja, ic heb een geheele geslacht
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register daer van gesien in parquement geschreven, diegelove, dat noch onder de pampieren is, ic salder na soecken,
ende soe ic die vinde sal ic die u toesenden soo al vertrocken sgn door Monsieur Jean Doedens, maer wu hebben soo
veel pampieren dat ic die niet ten eersten can vinden.
Item met M. Jan Doedens gesproocken nopende de leenen
in Gruythuysen ende Nevele door Joris Boreel fs. Ruffelaer gehouden. Segt dat voor desen daer naer heeft vernomen bij den griffier van die leenhuysen en niets dienaengaende heeft tonnen vinden; dat de griffier seyded’oorsake te sijo dat het Ouderburgh voordesen is afgebraut
ende veele boecken daerdoor syn verbrant, waerdoor die
boecken van Gruythuysen ende Nevele mede verbrant ofte
verduystert syn. Daerop nu btaet te considereeren, dat,
dewyle die boecken inde Ouderburph syn geweest, ot dieselve ooc nu niet te Rysrel souden sun te vinden inde
Rekencamer.
Tot Gent is een Godtshuys van Onse Lieve Vrouwe ter
Lazerie.
IC was door Mr. Richard Secretaris vande Spaense Ambassade in den Haghe gerecommandeert aen Mr. Hurart,
Archidiacre de St. Baefs, de welcke woont op de
is een man van verstant, out tusschen 60 ende 60
jaren. Ooc aen Mijn Heere Baers eerste pensionaris der
stadt Gent, die te Brugge was.
Op den 26 Aug. heg ic geweest in de plaetse daer de
registers leggen vande camer vande Gedeelen op Stadts
huys binnen Gendt, alwaer de clercquen mijn seyden, dat
daer waren ende gevonden Wierden de registers vande gedeele vant jaer 1300 eude soo voorts tot nu toe. IC: hebbe
doen last gegeven aen twee clercquen om alle registers na
te sien van anno 1300 tot 1550, ende dat van alles dat sy
luyden souden vinden daer de oaem van Boreel in quam,
datse tselve souden willen opteeckenen ende dat men copye
authentyque daer van souden willen maken. Sy maecten in
eerst wat swaritiheit over het quade schrift ende in sonderheyt over d’abreviatien die de scribenten in die tyden
plegen te gebruycken soo datmen dickwils na den sin van
tscrift moet gissen ; doch als ic haer seyde dat ic haer
moeyte wilde betalen, ende voor elck stuck dat gevonden
wort, daerde oaem van Bareel in comt haer een cleyn vereeriogskens wilde geven, soo hebben sy het selve aengenomen, nemende acht daghen ende meer tij&, die ic haer
heb toegestaen tot een maent uyt consideratie vande meenighte van geschriften die te doorsiea sijn. Alle de registers
s[jn geschreven op parcquement ende in boeeken gebonden
die alle in casten in dito plaats ofte secretarie vande Camer
vande Gedeelen leggen ende daer worden bewaert,.
Noch ben ic t,en selven daghe geweest inde Kerck van
St. Baefs binnen Gent ende hebbe onder inde croch wesen
soecken na het gracht van Ruffelaerde Boreel en Peroone
de Senescale welcke ic gevonden hebbe leggen onder St.
Livens Capelle sunde oaest de Sacristin, melcke gracht steen
is van blaeuwe steen, daer op staet gehouden een man
ende een vrouwe in linnen gecleet beginnende va? boven
haer hoofden ende gaende tot onder haer voeten, boven haer
hoofden ende gaende tot onder haer voeten, boven haer
hooft staet het wapsn van Boreel ende Senescal in een
schilt wordende gehouden van twee vliegende Engelen, ende
rontom dese sarck loopt een boort inde welcke geschreven
staet (de lettren sijnde oude Gottise lettren die heel diep
sün uyt gehouden soo dat mensa heel claer ende perfect
can lesen) aldus: Hier licht begrauen Ruffelaerde Boreel
die sterft den 26 April int jaer MIVc.XLTTI hier licht
begrauen joncvrouwe Peronoe de Senescale, Ruffelaers wyf
was die sterf int jaer M IV en . . . (in marg.: iot jaer 1665
Jan Boreel tot Gent passerende bevont dat die sarck nogh
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op d’ie selfde plaets in die selfde staet lagh). Aen elcke
syde van de gracht stede staen int midden opden boort vande
sarck aende sQde van de man sijnde Ruffelaer het wapen
van de Boreel’s doch is door ‘t gaen vande menschen writ
versleten soo dat men het wapen stuckx gewijs maer siep
oan aende vrouwe sode ctaet het wapen van Senescale, dat
heel perfect staet sünde drie post hoorens met een bterre
int midden. (i.m. staet int wapen van Boreel op dese sarck
geen posthoorns, maer alleen de keeper eode clitsoiren daer
in gehouden.) Het wapen dat boven haer hoofden is ende
vande Engelen gehouden wort is ooc seer versleteo.
Ooc heb ic inde selfde kercke van St. Baeff gesocht in
sacello virginis septem doloris sub turri et dicto, alwaer ic
heb gevonden een hlauwe sarck int midden hebbende een
ylaets daer een schilt van een wapen gestaen hadt, doch
nu uyt was gevallen ofte genomen staeode een
van
ter sijde daer boven dat noch claer stont: Hier licht begrauen Mr. Antheunis Colve, Raedt der Keyserlycke Majesteyt in sijne camere van Rade in Vlaenderen die overleet
den lesten in Mey XVc.XXIX. In de binnenste boort:
Hier licht begrauen joockvrouwe Catharioa Boreel fa. Joors
gesellene des voorsz. Meester Aotheunis die overleet int
jaer XVc . . .
Vorders heb ic noch gevonden de sarck van jr. Jan van
Steelant op de plaets bij de eerste pilaer daer St. Pieter
op staet inde beuck dicht by de preeckstoel, twelck voorseker is int gracht vande Bieses s@n moederlycke edde.
Den 27. heb ic gesproocken den heer Huyart, Archidiacre
van St. L)aefs, die mgn segde (nadat iu Sijn reuerentie hadt
bekent gemaeekt, dat ic Ruffelaerde BorEel ende Peronne
de Senescale gracht hadt gevonden ende vraeeende offer geen
peryckel was, dewyle wij alle nu in hollandt woonden,
datmen in onse absentie vremde daer in sonde laten begraven) dat soo het gracht een vrije sepulture was, datter
geen peryckel was al lagh het duysent iaer, dat ic vry
gerust daer in conde sün.
Vorders SUne renerentie seggende, dat wü aen die van
Gaveren waren geallieert geweest., prees die alliantie
seer, seyde dat se van de Egmoots waren ende dat tot
Brussel was le Comte des Eaux. Dan die famille die daer
in estime ende groot aeosien was hebbende van die famille
Edeluyden vande Camer geweest vaoden archhartog Albertus, en nu corts van Leopoldus.
Vorders hadt müu gerecommandeert aenden heer Vervynckt secrttaris van Gedeelen tot Gent.
IC ben ooc dien selven dagh wesen spreecken den heer
de Visch, caoonick ende ootfaoger van St. Baefs
die een boeck voort bracht vande graven in dito St. Baefs
kercke, doch was niet out, ende stont weynigh daer in ende
sprack niets van Ruffelaert Boreels gracht, derhalve mij
een memorie afeyste om inde oude archiven van die kerck
te laten soecken na wien laets daer in begraven leght.
Dan seyde dat veel stucken wech ende verduystert waren
door tverscheyden afbranden van St. Jan nu St. Baefs
kercke, heeft mün evenwel belooft inde archiven te laten
soeckeo.
Ende alsoo ic vernomen heb dat binnen Gent geen Hospitael offe Godts huys was, dat de Rycke Elisabettken heet,
maer wel een Godts huys van Onse Lieve Vrouwe te
Lazerie, soo ben ic de abdesse (want het sgo vrouwe religieuse die daer in woovo) wesan spreecken, die rngn beloofde alle pitten ter cause van lazerie gegeven te sullen
doorsien ende ic daeghs daer naer tomende om bescheyt,
liet sy mU seggen, datse alle de pampieren voorn. hadt
doorgesien, doch datse niets hadt gevonden dat die naem
van Bareel noemde.
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Van daer ben gegaen na het Groot Hospitael binnen
Gent genaemt de Byloocken om te sien of ic daer yets soude
tonnen vinden van den man van onse naem, die syn goet
aen een clooster heeft gemaeckt, doch eeu seecker man de
saken van dat hospitael eenigsints manierende vont soo
veel difficulteyt om sul~x op te suecken, dewyle wij noch
tyt noch doop naem vanden gever wisten te noemen, dat
hij het alte difficil vont om daer yets in te beginnen, uyt
reden dat sy extraordinaris veel pampieren hebben van die
nature. (i.m. : Nota, hy seyde onder andere, dat hij den
baillu Boreel gekent hadt, en ic hem weder spreeckende
vanden voorn. gever seyde ic sou dat kint laten rusten,
ende dat met een sekere mine die mij (daer na naerder op
sijn seggen denckende) doet gelove dat aende Byloken
is daer tgoet aen gemaect is ende dat hij voordesen voor
den baillu Theodore Boreel daer naer soeckende gevonden
heeft, datter groot proces om is geweest, want het is Beker,
dat den baillu veelt,yts ging te Gent, ende sijn proces van sijn
wijf hingh te Mechelen, YOO dat ic noeyt heb tonnen hooren
wat hij te Gent anders heeft gedaen.)
Noch dien selven dagh een memorie gegeven van Joris
ende Thomas Boreels lijfrenten aen Sr. Doedens die door
een vrient tot Cortryck daer na exactelyck sal laten soecken.
Ooc heb ic dien selven dagh betomen extract voor Schepenen
van den Gedeelen gepasseert van Peronne Senescal Ruffelaers
Boreels wijf, ende Joris en Marie Boreel scheydinge van
goederen ende haer accort, beyde geschreven in parcquement
met het segel vande stadt daeraen.
Op den 28. dito heb ic wesen vernemen nadie persoon,
die de oude leenboucken heeft vaat leenhof van Nevele
ende hetselve gevonden, int welcke staet fo. XLIX, dat
Joris Boreel hout het leen te Nevele, groot 21 bunderen,
waerbij noch gaet IS bunderen allodiael laut gebeten het
goet Ter Borch, welcken goede door dito Joris Boreel verallieneert is uyt de famille aende famille Quarré (die sij
mijn seyden Edeluyden te sgn int landt van Luyck woonachtig, daer het jegeowoordig noch in is, doch is met twee
hondert gulden sjaers beschaert waer door het nu staet om
binnen corten tijt bU decreet vercocht te worden.)
Noch gevonden, dat Ruffelaer Boreels huys opde Hoogpoorte bij den cleynen Sickele een leen was gehouden vanden Ouderburp tot Gent, waerdoor blgckt bU extract uyt
het leenboeck folio XIV verso, dat Jacob Boreel fs. Jooris
dnt leen hout ende wort door hem verallieneert, ROO d a t
dit huys is geweest aen Ruffelaer, aen Jooris fs. Ruffelaerts
ende aen Jacob fs. Joris Bareel, ende staet te geloven, dat
dit huys noch sen Ruffelaerts susd. vader ofte moeder is
geweest volgene den text van Raffelaerts scheydinge ooc
volgens d’extracten betomen uyt het rycke Clnre clooster
vande vrouwe abdesse.
Noch met mijn heer van Heurne gesproocken volgens
geschrift hier annex ende heb daer antwoort op gecregen
gelijck in margine vant selfde papier.
Opden 30 dito geweest met den heer Van Hoorn, secretaris
vnniler keure binnen dese stadt Gent inden crooh vande
Rercke van St. Baefs ende St. .Tan, die den sarck van
Ruffelaert Borepl ende Peronne de Senescale visiteerden
ende wel naw besach (sgnde een seer punctueel man), ende
weder op het Raedt huys gekeert sijnde heeft de twee gemaeckte Boure, die in alles seer correct met de sarck over
een comen, doen passeren gelgck die banck vander keure
gewoon is te doen ende heeft de selve onderteeckent, mijn
vooroekcrende dat op dier geldcke passeeringe alle hoven
vande justitie ende andere vollen geloof daer aen geven,
Alsmede heeft gecollationneert de twee parcquementpn daer
ic de wapens (die tot rnbn heer van Heurnes gevonden heb)
op hadt laten schilderen jegens ‘t origine1 boeck met wa-
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penen ende de geslacht register van de Stcelants de welcke
hU mede in forme als boven heeft laten passeeren ende geteeckent.
Den clercq ter Griffie vanden Gedeelen binnen Gendt,
die door m@ last alle boecken Gedeelen na sal sien, is
genaemt Guilleaume Moreau.
Notih gesproocken met M. le Roy daer rn@ vader voor
desen al mede gecorrespondeert heeft, seyde hij eenige alliantien van Boreel met de Ruffelaerts gesien hadt ende
sulcx rnë soude senden ofte veel eer naer ParUs. Seyde
mede, dat aent lant van Cruyninge in ‘t Eylandt van ter
Goes de heerlycheyt van Nieulant te coop was met 1000 gem.
landts; mrende men sou die voor een pondt Groot het gemet
hebben de heerlycheyt binnen; ic toonde hem, dat sulcx
te veel was voor water en bg consequentie maer wint. Hij
seyde daer over aen mün vader tot ParUs geschreven te
hebben. Ende sneet starck op vdn sijne kennisse in wapenen
dat niemant sdns gelijck was; dat duysent soorten van
wapenen hadt YOO dat de luyden naer haer apetyt wel daer
mede accomodeerden. Vorders seyde dat de Hr. Veth ende
drie andere 800 gem. souden gaen dycken in westenrycke
Schorre (?). Wanneer de afbeeldingh van Ruffelaer Boreel
ende Pieronne de Senescale gracht sacht. dien ic hadt doen
maken, ende voor die vande keure tot Gent doen passeren,
FOO seyde hij M. le Roy, dat is treffeluck die iu die oude
tijt nu twee hondert iaer geleden haer voorouders soo begraven leggen sun nu al printen en daer sön wel printen
die wel wilden datse sulck een heerlijck document hadden.
Opden 31 ben ic van Gent gegaen naer Brugge, alwaer
ic met M. Latijns heb gesproocken, die niet nieus badt gevonden spreeckende altijt seer veel van sijne menigvuldige
occupatien, soo dat ic niet veel van hem meer verwachte.
heeft evenwel aengenomen bij occasie yets rencontrerende,
dat alles sal aenteeckenen ende mijn toesenden.
Item soo hebbe gesproocken met den heer Cortekine die
onse brieven sach, ende seyde de selve goet te aüII, ende
dat wU geit souden ontfangen soo haest de Staten gelt
sullen fourneren, ende dat het daer alleenlgck aen hapert.
In mijn logement gesproocken genaemt de heer Tanton,
Heere van Noorcourt, woonende op het lant heeren hot
buyten Antwerpen nopende de gelegentheyt vande frontieren
ende hoe dat de landen aldaer geruineert sün, seyde datter seer
groote avantagien waren te doen int Westquartier van
Vlaenderen, dat veele luyden verobligeert sijn door noot
haer goet te vercoopen tot seer laeghe prijs, dat men nu
een jaer geleden voor 6, 8 ende 10 pont een gemet lnnts
conde coopen bij meenighte, dat in tijden van vrede 40 en 50
pont Vls. geit, ende 1 jaer geeft 10, 11 en 12 gl. dat men
noch die landen omde helft vande waerde heeft voor 20
tgem. voorn. dat het noch tijt is om groote profyten te
doen, maer dat men sich moet haesten, dat den Baron van
Auwegem woonende tot Beveren veel goets darr hadt, dat
seer om gelt verlegen wiis en om content gelt seer goet
coop soude geven, soo dat met die man wel wat te doen
soude sün tot groote avantage ende dat boven dien duysenden gerneeten in die quartieren te coop waren waer van
de beste landen leggen bU Dixmuyden, Furne, Wanonbergen (?) ende daer omtrent ooc b@ St.. Omer.
Met juffrow Colve gesproocken die seyde dat Lodewyck
Eggolinck was gefailleert, dat na sün doot sün vrouwe in
groote armoede hadt geleeft soo dat daer niets te verwachten is.
De Camer tot Brugge daer de partagen geschieden wort
geheeten vande oppervoogden, soo dat men sirh daer aen
moet adresseren als men ycts daer soude willen laten soecken.
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Tot Sluys heb ic wesen sien na onse lieve Vrouws
kercke die geheel wech is sijnde maer een stuck muyrs
blljven etsen ende de rest is alle wey daer de koeyen
daghelycx loopen gras eeten, ooc @@der geen boecken
nochte eenige bewijsen van die kerck te vinden. Int St. Jans
.kercke is ooc niet te vinden van doop ofte andere boecken
geduyrende den tut vande papen, doch is de kerck in goede
stant inde welcke sdn drie tombes vande Baenste, waer
van d’ eene is van Antheunis de Baenst fs. mher Antheunis
hsere ‘van Santvelde, op welcke alle drie eenen Justus de
Bul3 pretendeert ende heeft al eenige van sön kinderen
int gracht van Anthennis de Baenst begraven. Ooc heb ic
op het Stadts huys van Sluys wesen sofcken OF daer eenige
passeringen waren te vinden doch heb niets gevonden vande naem vande Boreels. Maer wel heb gevonden, dat Jooris
Scheutioc vooght was gebleven van eenige wesen.
Op den 5 September ben ic weder van Sluys gekeert
op brugge, alwaer M. Lotyns rnbn seyde niets naerders gevonden te hebben, soo dat ic op den 6. dito naer Gent ben
gegaen alwaer Guilleaume Moreau mjn seyde gevonden te
hebbeu een passeriuge voor Schepenen van Gedeelen van
joocvrouwe Cathelioe Boreels hauderigghe bleven achter
Justinus de Kemele fo. v. 1487, 19 September ende alsoo
indie passerioge niets staet dat eenig licht can geven aende
famille van Boreel, EOO heb ic daer geen copie van laten
maken ende maer a!le n de folio geremarqueert om sich
da-r van te tonnen dienen als men wil. Noch hadt dito
clercq Guillaume Moreau gevonden, dat na datum hier
boven geseyde joncvrouwe Cathelyne Boreel vnor Schepenen
van Gedeelen was geconpareert eude dat Jacob Boreel
haer broeder, ende Boudewyn van Steelant waren borghen
gebleven voor dito joncvrouw Cathelyne nopende d’executie
vande voorn. passeringe als hauderigghe achter Justinus
de Kemele gebleven, ende seggen die hem sulcx verstaen,
dat het ordinaris te Gendt de broeders, ooms ofte naeste
neven sgn die borge blijven. soo dat sij luyden conclu.
deerden, dat BoudewTn van Steelandt getront moet ge.
weest sijn met Cathehne Moreels moetie ofte naer oichte, /
welck laetste aparents is volgens de scbeydinghe van Ruffelaert Boreels boedel.
Noch tot Gent gesproocken den heer De Marais, broe
der vanden heer van Enghien zalr. ende ter loops gesier I
sijn pampieren, doch niets gevood+n vande Boreels; heeff L
belooft hem iets daervan voorcomende het M. Doedens tel.
handt te stellen.
IC hebbe last gegeven aen dito Guilleaame Moreau dal
‘hij bij die vander %eure wil vernrmeu of daer niet eer
proces gphangeu heeft tusschm een clooster ende de Bareel!
noopende het maken van eenig goet ende soo het dner niel t
vint dat voor den Raedt van Vlaenderen soude willen 1a:e1 1
soeckeu ende hem belooft soo hu het vinden can dst ic
hem met twee pistolen sd vereeren. Die ten Griffis var
Gedeelen seggen, dat over vijftigh ende wat meer jaren ge r
vrouwe op haer registers den tytel van joncvrou pegever
wiert als die een Edelmans dochter was ende aen burger!
vrouwen ofte dochters werde niets als den doop n?em ecdc
toeuaem geset ende de dochters vande Roreel worden il
alle gevonden passeringen jonckvrou gequalificeert. Tndl
selve griffie sijn donrgesocht de renisters van 1403 to
1497 eude van 3518 tot 1515, daer in niets is gevonden.

Ik geloof, dat hierbij aan het doel, waarmede d?
artikel geschreven is, voldoende is benntwoord. Mex
weet nu ongeveer, wie Ruffelaert Boureel was, en welkc
paden in vroeger eu later jaren bewandeld zijn, on1
hem op te sporen. Mogelijkerwijs geeft dit aanleiding 5
tot nieuwe vondsten. Voor het oogenblik echter kunner 1 /
wij tevreden zijn met het behaalde resultaat, door het - I

.
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velk aan de filiatie Ruffelaert-Joris-Jacob, in den zin
ran de door Jonkheer Dr. W. A. Beelaerts van Rlokand gestelde vraag, het waarmerk der echtheid wordt
gehecht.
~~

Genealogie van het geslacht Baerdt of Baarda,
door Dr. A. L. HERRNA VAN Voss en D. D. OSINQA.
(Vervolg vs%n XLVIII, 53.)
A VII. Helle Folperts Baarda. Hij h u w t Maresum 22
April 1731 Trijntje Jansdr., e.1. Meaaldam.
Uit dit huwelijk:
1. Folpert Hettes Baarda, volgt A VIII.
2. An2je Hettedr. Baarda, volgt A VIIIbis.

3. Sjucke Ileltedr. Baarda. Zii huwt Romke Klases,
0.1. Tjerkwerd 1778.
Wellicht 4. Irijntie Hettedr. Zij leeft te Menaldum
1749.
A VITbis. Frans Folperls Baarda, te Arum 1749. Hij
huwt. 1” Menaldum 8 Mei 1731 Doutzen Haringsdr.,
e.1. aldaar 1734; 2” Menaldum Oct. 1740 Grietje
Sakedr., e.1. huislieden Arum 1741, 1746.
Uit het eerste huwelijk:
1. Sj lrrckien I;ransdr. Baarda, geb. Menaldum 4
Mei 1732.
2. Tietske Fransdr. Baarda, geb. Menaldnm 23
Mei 1734.
3. Rinske Fransdr. Baarda, geb. Menaldum 12
Mei 1737.
Wellicht uit het tweede huwelijk:
4. Folpert Fransen Baardo, te Dedgum 1778, te
Tjerkwerd 1783, 1792. (Hij is vermoedelijk identiek met Folkert 1s) Fransen Baarde, overl.
Tjerkwerd 6 Juni 1816, oud 76 jaar).
6. Doukjen Frans&. Baardn. Zij huwt Jan Sybrens;
e.1. Dronrijp 1783.
A VIIter. Sipke Beerns Baerdt, te Slappeterp 1722,
1726, te Boxum 1729, 1731, te Beetgum 1732.
Hij huwt 10 Beetgum 29 Jan. 1713 Tjaltje Ypedr.
Tolsma, van Marssum, e. 1. Beetgum 1714, Slappeterp 1724; 20 tusschen 1729 en ‘31 Antie Gerritsdr., wed. van Pieter Jacobs Heslinga.
Uit het eerste huwelijk:
1. Riemer Sipkes Baerdt, ged. Slappeterp 13 Juni
1717.
2. Doecke Sipkedr. Baerdt, ged. Slappeterp 22 Oct.
1719.
3. Bernardus Sipkes Baerdt, ged. Slappeterp 26 Mei
1722. Hij leeft 1726.
A VIIquater. Hette Pieters Baar. Hij huwt Joure 23 Apr.
17 18 Richije Tjebbedr., dr. ran Tjebbe Jans en
Yts Gerkedr.
Uit dit huwelijk:
1. ,7eZtje Hettedr. Baerdt, ged. Joure 23 Mrt 1719.
2. Jan Hettes Baerdt, ged. Joure 7 Dec. 1721.
3. Jan Heltes Baerdt, ged. Joure 14 Mrt 1723.
4. Jeltien Hetledr. Baerdt, ged. Joure 14 Apr. 1726.
Zij leeft 1744.
6. Jédske Hettedr. Baerdt, geb./ged. Joure S/lO Aug.
1727. Zij leeft 1744.
1s) De namen Folpert en Folkort worden in dien tijd vaak verward.

80

79

6. Tjebbe Hetles Baerdt, ged. Joure 31 Oct. 1728.
7. Helena Hettedr. Baerdt, ged. Joure 26 Febr. 1730.
A VIEquinquies. Johannes Pieters Baar( ged. Leeuwarden 10 Mrt 1693, executeur van Haskerland,
ontvanger te Oudehaske 1726. Hij huwt Joure 19
Oct. 1761 Sjertje Johannesdr. Gerckema, van Dongjum; zij als weduwe met attest. van Joure naar
Dongjum Oct. 1727, overl. vóór 21 Jan 1734. Zij
hertrouwt Franeker 4 Dec. 1731 Schelte Fransen
Popta, vroedsman aldaar.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Johannesz. Baerdt, volgt A VIII ter.
2. Pieter Johannesz. Baerdt, ged. Joure 17 Feb. 1724.
3. Pieter Johannesz. Baerdt, ged. Joure 27 Jan. 1726,
overl. vóór 21 Jan. 1734.
A VIII. FoZpert Hettes Baarda, geb. Marssum 27 Nov.
1736; te Menaldum 1778, 1783; overl. Menaldum
23 Aug. 1809. Hij huwt Menaldum 26 Juni 1769
Grietje Pietersdr.
Uit dit huwelijk:
1. Antje Eolpertsdr. Baarda, geb. Menaldum, overl.
Marssum 31 Juli 1839, oud 70 jaar, Zy huwt
Marssum 13 Mei 1798 Rinze Jans de Wal.
2. Hette Folperts Baarda, volgt A 1X.
3. Trijntje Folpertsdr. Bnarda. Zij huwt Menaldum
16 Mei 1808 Bauke Sibrandusz. Metz aldaar.
4. Pieter Folperts Baarda, volgt A IXbis.
6. Renske Folpertsdr. Baarda, geb. Menaldum, overl.
Schingen 10 Feb. 1837, oud 66 jaar. Zij huwt
Dronrijp 12 Mei 1801 Dirk Foppes de ‘Swart,
arbeider te Schingen 1837; e. 1. Berlikum 1812.
A VIII bis. Antje Hettedr. Banrda, overl. Menaldum 26
Sept. 1824, oud 90 jaar. Zij huwt Joeke Pytters;
e. 1. Menaldum 1778, 1792.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Joekes Baarda, volgt A IXter.
2. TrCjntie Joekedr. Baarda. Zg huwt Menaldum
7 Feb. 1796 Jouke Douwes Douma.
A VIIIter. Jacob Johannesz. Baerdt, ged. Joure 2 Aug.
1722, apotheker en vroedsman te Franeker, lidm.
aldaar 1766, overl. vóór 1’7 Juli 1769. Hij huwt
10 Franeker 2 Juli 1747 Sara van Oldemark, van
Haarlem ; 20 Franeker 20 Aug. 1762 Claeske
Arjensdr.
Uit het eerste huwelijk:
1. Sara Jacobsdr. Baerdt, ged. Franeker 19 Sept.
1761, overl. vóór 17 Juli 1769.
2. Johannes Jacobs Baerdt, ged. Franeker 19 Sept.
1761.
Uit het tweede huwelijk:
3. Sjertje Jacobsdr. Baerdt, ged. Franeker 6 Dec.
1762. Zij leeft 1769.
4. Janneke Jacob&. Baerdt, ged. Franeker 9 Juni
1704. Zij hYwt Harlingen 21 Sept. 1783 Luitje
Wybrens ; e.1. Harlingen 1793.
6. Johannes Jacobs Baerdt, ged. Franeker 6 Apr.
1766.
6. Johannes Jacobs Baerdt, ged. Franeker 7 Sept.
1760.
7. Johanna Jacobsdr. Baerdt, ged. Franeker 4 Aug.

1766. Zij huwt Heerenveen 12 Mei 1793 Evert
Claases Schotanus.
8. Johannes Jacobs Baerdt, ged. Franeker 16 Mrt.
1767. Hij leeft in 1769.
A 1X. Hette Folperts Baarda, geb. Menaldum 17 Mrt.
1771, gardenier aldaar. Hij huwt 10 Menaldum
17 Mei 1801 Bauckje Johannesdr., dr. v. Johannes
Eelties en Joukie Sapedr., overl. Menaldum 22 Mei
1814, oud 34 jaar; 2” Menaldum 29 Au& 1819
Saakje Fokkedr. van der Ploeg, dienstbode aldaar,
dr. v. Fokke Idses en Lysbeth Doededr., geb./ged.
Marssum 16 Feb./16 Mrt. 1794.
Uit het eerste huwelijk:
1. FuZpert Hettes Baarda, geb. Menaldum 14 Mei
1 Sö2.

2. Folpert Heftes Baarda, geb. Menaldum 4 Dec.
1803. overl. Leeuwarden 24 Apr. 1836, sergeant
b./h. ide bataljon 1ste afd. v./d. Fiiesche Schutterij.
3. Joukje Hettedr. Buarda, geb./ged. Menaldum 3
Jan./1 Feb. 1807, overl. aldaar 16 Feb. 1833.
Zij huwt Menaldumadeel 26 Mei 1830 Jan Jans
Althuis, schipper te Menaldum, zn. v. Jan Hanses
Althuis en Akke Jansdr. Veenstra, geb./ged.
Mtmaldum 24 Apr./lS Mei 1796, overl. aldaar
29 Juni 1837. Hij hertrouwt Trijntje Klazedr.
Bosma.
4. GGelje Hettedr. Baarda, geb. Menaldum 31 Aug.
1810.
6. Eelkje Hettedr. Baarda, geb. Menaldnm 24 Apr.
1814, overl. aldaar 28 Sept. 1814.
Uit het tweede huwelijk:
6. Eokke Hettes Baarda, volgt A X.
7. Elisa Hettes Baarda, geb. Menáldum 2 Juni 1822.
Hij huwt Jitske van der Meulen.
8. Baukje Hettedr. Bawda, geb. Menaldum 28 Apr.
1826.
9. TrEjntje Hettedr. Baarda, geb. Menaldum 12 Apr.
1829.
A IXbis. Pieter Eolperts Baarda, geb 1783 of ‘84, gardenier te Menaldum 1814, 1830, veldwachter te
Dronrgp 1836? 1837. Hij huwt Me’naldum 23 Apr.
1814 WompkJe Faber, dr. v. Symon Klases Faber
en Janke Folkertsdr. Stedehouder, geb. Schingen
1789 of ‘90, overl. Menaldum 31 Aug. 1830.
Uit dit huwelijk:
1. Janke Pietersdr. Baarda, geb. Menaldum 11 Mrt
1816, overl. aldaar 7 Juni 1821.
2. Grietje Pietersdr. Baarda, geb. Menaldum 4 Apr.
1821.
3. Janke Pietersdr. Baarda, geb. Menaldum 7 Oct.
1823.
4. Symen Pieters Baarda, geb. Menaldum 20 Nov.
1826.
A IXter. Pieter Joekes Baarda, schipper te Menaldum.
Hij huwt 10 aldaar 8 Jan. 1792 Rixtje Hoitedr.,
overl. Menaldum 20 Aug. 1801; 20 Menaldum
22 Mrt 1807 Nieske Jansdr., dr. v. Jan Gerrits
en Sytske Meindertsdr., geb./ged. Stiens 18 Feb./
18 Mrt 1770, overl. Menaldum 2 Jan. 1840.
Uit het eerste huwelijk:
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1. Joeke Pieters Baarda, geb. Menaldum 21 Sept.
1792.
2. Sytake Pieter&. Baarda, geb./ged. Menaldum
2126 Oct. 1794, dienstbode te Marssum. Zij huwt
Menaldumadeel 20 Nov. 1822 Johannes Oeges
Spoelstra, weversknecht te Marssum, zn. v. Oege
Johannesz. en Antje Jaspersdr., geb./ged. Marssum 26 Juli/11 Aug. 1799.
3. Joeke Piefers Baarda, geb./ged. Menaldum 26
Nov. 1796/1 Jan. 1797, slagersknecht te Marssum.
Hu huwt Menaldumadeel 11 Apr. 1821 Jetske
Willemsdr. Feenstra, dr. van Willem Wytzes
en Eelkjen Douwedr., geb./ged. Boxum 2 Mrt/9
Apr. 1784.
4. Hoite Pieters Baarda, geb Menaldum 6 Jan.
1799, schippersknecht. Hij huwt Leeuwarden
18 Mei 1823 Elisabeth v. d. Veen, dr. van Roelf
Klaasen v. d. Veen te Groningen en Grietje
Hendriksdr., geb. Leeuwarden 1778 of ‘79, wed.
van Jan Jelles v. d. Veer.
6. Hette Pieters Baar&, volgt A X bis.
Uit het tweede huwelijk:
6. Jan Pieters Baarda, volgt A X ter.
7. Anne Pieters Baarda, geb. Menaldum 9 Juli 1812.
A X. Fokke Hetles Banrda, geb. Menaldum 6 Jan. 1820.
Hij huwt 1” Grietje Ndr. N., 20 Trijntje Keuning (?),
wed. van Meine Baukes van Dijk.
Uit het eerste huwelijk:
1. N. Eokkedr. Baarda.
2. N. Fokke&. Baarda.
3. Hette Fokkes Baarda, geb. 1849; overl. Menaldum 27 Juni 1929. Hij huwt 12 Mei 1872 Antje
Sdr. van der Wey.
4. Folpert Foklces Baarda, volgt A XL
A Xbis. Hette Pieters Baarda, geb. Menaldum 13 Nov.
1801, schippersknecht. Hij huwt Leeuwarden 26
Apr. 1829 Antje Hoekstra, dr. v. Boite Sipkes
Hoekstra en Tjitske Aukedr., geb. Veenwouden
1787 of ‘88.
Uit dit huwelijk o. a :
Pieter Hettes Baarda, geb. Leeuwarden 7 Apr.
1832
en wellicht verder nakroost.
A Xter. Jan Pieters Baarda, geb. Sneek 8 Jan. 1809,
schipper te Menaldum. Hij huwt Menaldumadeel
26 Jan. 1837 Sieuke Douma, dr. v. Jouke Douwes
Douma en Trijntje Joekedr. Baarda (A. VIII bis 2),
geb. Menaldum 28 Juni 1816.
Uit dit huwelijk:
1. Nieske Jansdr. Baarda, geb. Menaldum 16 Apr.
1837. Zij huwt Jan Jacobs Kok.
2. Jouke Jans Baarda, volgt A X1 bis.
3. Pieter Jans Bnarda, volgt A X1 ter.
4. Joeke Jans Baar&, volgt A Xlquater.
6. Hette Jans Brtarda, overl. Heeg 1963. Hij huwt
N. Klazedr. Westhoven.
6. N. Jan&. Baarde. Zd huwt Eelke N.
7. Jelte Jans Baarda, volgt A XIqtrinquies.
A XT. Folpert Fokkes Baarda. Hij huwt Jacoba Ndr.
van Loon.
Uit dit huwelijk:
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1. AalGe Folpertsdr. Baarda.
2. Grjetje Folpertsdr. Baarda.
3. Fokke Folperts Baarda.
Voorts nog 3 kinderen.
A X1 bis. Jouke Jms Baarda, geb. Menaldum 3 Aug.
1839. Hij huwt Antje Wierdsdr. Wierdsma.
Uit dit huwelijk:
1. Klaske ,7oukedr. Baardu. Zij huwt Pier Johannesz.
Haitsma.
2. Jan Joukes Baarda, volgt A X11.
3. Wierd Joukes Baardu, volgt A X11 bis.
4. Pieter Joukes Baarda, volgt A XIIler.
6. Joeke Joukes Bawda, volgt A XIIquater.
A XIter. Pieter Jans Baarda, geb. Menaldum 1 Jan.
1842. Hij huwt Klaske Pieters Swart.
Uit dit huwelijk:
Jan Pieters Bnarda, volgt A XIIquinquies.
A XIquater. Joeke Jam Baarda. Hij huwt Klaske Bavius.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Joekes Baarda. Hij huwt N.N.
2. Lucretia Joekedr. Baarda.
A Xlquinquies. Jelle Jans Baarda. Hij
Uit dit huwelijk:
1. ,Jan Jelles Baarda, vertr. naar
2. Afke Jelledr. Baarda. Zij huwt
Dykstra, wedr. van Grietje de

huwt N.N.
N. Amerika.
Minne Harmens
Swart.

A XII. Jan Joukes Baarda. Hij huwt Sybetje Rintjedr.
Terpstra.
Uit dit huwelijk:
1. Jouke Jans Baarda.
2. Rientje Jans Baarda. Hij huwt N. Gerritsdr. N.
Verder nog 6 kinderen.
A XIIbis. Wierd Joukes Baarda. Hij huwt N.N.
Uit dit huwelijk:
Kin.deren.
A XIIter. Pieter Joukes Baarda. Hij huwt N.N.
Uit dit huwelijk:
Kinderen.
A XIIquater. Joeke Joukes Baarda. Hij huwt Aaltje
Ydedr. Tamminga.
Uit dit huwelijk:
Kinderen.
A XIIquinquies. Jau Pieters Baarda. Hij huwt M. Aebedr.
Braaksma.
Uit dit huwelijk:
1. Akke JalIs&. Baarda, geb. 1906 of ‘07, overl.
Menaldum 23 N OV. 1924.
2. Pieter Jans Baarda.
3. Klaske (1) Jansdr. Baarda.
4. Aebe Jans Baarda.
B II. Syuerdt Tiettes (Baerdt), 1646. V o l m a c h t v./d.
Vijfd. Zeedijken 1604, volm. van Menaldumadeel
16’09, volm. van Marssum 1671; hij leeft 1672.
Hij huwt Eelck N.; el. Marssum 1663.
Uit dit huwelijk:
1. wellicht Sake Baard, kinderloos overl. v6ór 23
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ckedr., e.1. Makkum 1602; 30 Tja1 Watzedr.,
e.1. Makkum 1609, 1611; zij weduwe 18 Apr.
1629, over]. vóór 22 Dec. 1631. Zij hertr. Fedde
Tasen Lasawouts.
2. Hendrik Hobbes Baerdt, volgt B IVbis.
Uit het tweede huwelijk:
3. Dirck Hebbes Baerdt volgt B IVter.

Juni 1602. Een zijner erfgenamen is Popck

Sakedr, Rinia. (Stambk.: Rinia gen. 111).
2. \Vybe Sjoerds Baer,dt, volgt B 111.
3. Rienck Sjoerds Baerdt, volgt B IIIbis.
4. Hobbe hjo.erds Baerdt, volgt B IIIter.
6. Tiette J;joerds Baerdt, volgt B IIIquater.
6. Sybrant Sjoerds Baerdt, volgt B IIIquinquies.
7. Doede Sjoerds Baerdt, volgf B IIIsexies.
8. Of?ke Sioerds Baerdt, volgt B IIIseplies.
9. Sihke S’oerds Baer& vol& B IIIo&es.

B 111. Wybc Sjoerds Baerdt, gezworen klerk te Leeuwarden 1664, 1666. Hij huwt Trijn N. Zij weduwe
12 Dec. 16’79.
Uit dit huwelijk:
1. wellicht Hol& Wybes Baerdt, die de vader kan
zijn van Wybe Baerdt, vaandrig i./d. comp. van
Heemstra 24 Juli 1629.
2. Jelck Wybedr. Baerdt.Zij huwtTzaerdtTzaerdtsz.,
e.1. Nijelamer 1679.
3. wellicht Syuerd Baerdt, vaandrig 26 Juni 1603,
luitnt. 6 Feb. 1606, 1629, overl. v6br 29 Juli 1637.
En meer kinderen ; zij leven 1679.
B IIIbis. Rienck Sjoerds Baerdt, volm. van Wotiserádeel 1679, 1686; te Arum 1681, 1684. Hij huwt
10 N. N. 20 na 1666 Rientje Douma van Oenema,
wed. van Pier Harmens van Sytzama, dr. v. Douwe
Ulckes Douma v. Oenema en Je1 Hesselsdr. van
Jongama ‘9) ; e.1. 1668.
Uit het eerste huwelijk:
1. Idtje Riencksdr. Baerdt, geb. 1663 of ‘64; te
Harlingen 1695, testeert 28 Juli 1612. Zij huwt
10 Pier van Sytzama, te Arum, zn. v. Pier Harmens
van Sytzama en Rientje Douwedr. Douma V .
Oenema, overl. vóór 1687; 20 Pybe Martens te
Jorwerd, e.1. 1606; 3” 1608 (huw. voorw. 9 Mrt.)
Douwe Hommes Beyma, burgemr. van Harlingen,
e.1. 1616; hij overl. vóór 1626.
Uit het tweede huwelik:
2. Ulcke Riencks Baerdt, volgt B IV.
B IIIter. Mr. Hobbe Sjoerds Baerdl. Hij wordt burger
te Franeker 1668, is gezworen gemeensman a.ldaar
1667, 1679, secr. van Franekeradeel 1669-1672,
secr. van Harlingen 1680, 1683, griffier van den
Hove van Friesland 1586-1691; overl. Marssum
9 Juni 1691 en begr. aldaar. Hij huwt 10 Hintke
Hinnedr., e.1. Franeker 1662, 1663.; zij overl. vóór
19 Juli 1676; 20 Lysbeth Delphi, dr. v. d. secr.
van Franeker Dirck Gorrits van Delft en N. N.,
overl. vóór 23 Nov. 1686; 30 Ida Swijns, dr. v.
Jelte Andriesz. Swgns en N. N., wed. van Oene
Ryntthies 9 Dec. 1683; e.1. 1686, 1687; *zij overl.
vó6r 1605. Zij hertrouwt Georgius Godefrldl, Raad
i./d. Hove v. Friesl. 1682, 1688, wedr. van Trijs
van Beyma 20); hij overl. vóijr 1698.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jijoerd Hobbes Bnerdt, 1696, 1614, coutrarolleul
der conv. en licent. te Makkum 1606. Hij huw!
10 Marij Reinersdr., e.1. 1696; 2” Anna Eel.
19) Vgl. Stambk. op Douma v.‘O. gen. V, waar ,,Rintsoke” ‘a tweed
huwelijk niet vermeld wordt.
‘0) Vgl. Stambk. op Beyma gen. VL

3 IIIquater. Tiette Sjoerds Baerdt, volm. van Wierumerhemrik en kerkvoogd te Wierum 1680, volm.
van Oostergo 1681. Hij huwt Narij Audriesdr.
Minnema, e.1. overl. vóór 3 Apr. 168%
Uit dit huwelijk :
Jeltze Tiettes Baerdt, onder voogdij van Tiette
Folperts Baerdt (A 111) en Sybe Fransen Baerdt
(C IIT bis) 1692, te Leeuwarden 1602, 1624.
Hij verkoopt o.a. Baerda-zathe te Wierum 1623;
waarschijnlijk ongehuwd overleden.
B

1IIqzLinquie.s. Mr. Sybrant Sjoerds Baerdt (= Syberen Baerdt te Arum 1682?), advoc. v./d. H o v e
v. Friesl., leeft 23 Feb. 1691. Hg huwt 1683
(huw. voorw. 24 Aug.)’ Tiedcke Froma, e.1. 1690.
Zij hertr. vóór 21 Nov. 1693 Jan Hooch (of
Hoeck), luit. i./d. comp. van Jan Sageman 2 3
Apr. 1602, overl. vóór 26 Apr. 1616.
Uit dit huwelijk:
1. E’elckien Sybrandtsdr. Baerdt, volgt B IVqrrater.
2. Ydtie S~ybrarAdr. Bnerdt, wordt lidm. te Leeuwarden 23 Feb. 1606, testeert 8 Mrt. 1663,
overl. vóór 2 Apr. 1654. Zij huwt 10 Leeuwarden I 1 Juni 1606 Jan Siurts Bruyn, wedr. van
N.N. te Coevorden; 2” na 1614 Lammert Warners, wedr. van &ysbet Jansdr., zoutzieder en
burgerhopman te Harlingen, ‘e.1. aldaar 1637.
Hij overl. vóór 1646.
3. Oedtie Sybrantsdr. Baerdt, volgt B IVquinquies.

B IIIsexies. Doede Sjoerds Baerdl, 1673, te Arum 30
Mei 1679. Hij huwt Pytrick N, Zij weduwe 18
Apr. 1681, testeert 24 Apr. 1692.
Uit dit huwelijk:
1. Sybrnnt Doedes Bnerdt, volgt B IVsexies.
2. Yda Doededr. Baerdt, geb. 1671 of ‘72, overl.
vóór 1 Juni 1613. Zij huwt Frans Martens Kyll,
1616, overl. 1618; e.1. te Leeuwarden 1693,
Harlingen 1694, 3 Jan. 1613.
3. Elcke Doededr. Baerdt, ,buitenslands” overl. 24
Apr. 1692. Zij huwt Gerrit Gerbens ; hij leeft
1694, 1696.
B IIIsepties. Mr. Offke S;joerds Baerdt, geb. omstreeks
1630, secr. van West-Dongeradeel 1660, 1676.
Hij huwt Trgn van Offenhuysen, dr. v. Hans
Douwes van Offenhuysen en Auck Fernya, over].
vóór 4 Apr. 1676 21) ; e.1. 1660, 1563.
Uit dit huwelijk:
1. Ham 0fke.s Baerdt, 1666, overl. v6ór 7 Juli
1676.
Wellicht uit een tweede huwelijk:
2. Luts Offkedr. Baerdt (vgl. echter onder 1 4).
Zij leeft 1696.
91)

Niet vermeld in Stambk. Offenhuiaen gen. II.
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B IIIocties. Sipke Sjoevds Baerdt, 1672, te Leeuwarden
1681, 1690. Hij huwt vermoedelijk Tet Jetzedr.,
e.1. 1686.
Uit dit huwelijk:
Sjoerd Sipkes Baerdt, te Sneek 1696, J.664(7);
(te Leeuwarden ISOS?).
B IV. Vlcke Riencks Baerdt, te Arum 1688, 1689; overl.
vóór 1692. Hij huwt Tietke Eysma, dr. v. Frans
Jacobs (Eysma) en Pytrick Tymensdr., overl. vóór
1692.
Uit dit huwelijk :
1. Rienck Ulckes Baerdt, ongehuwd overl. vóór 23
Feb. 1697.
2. Erans Ulckes Baerdt, volgt B V.
3. Syuerdtke Ulckedr. Baerdt, geb. 1678 of ‘79,
overl. vó6r 1612. Zij huwt 10 vóór 23 Feb. 1697
Mr. Schelte Rispens, notaris te Witmarsum, zn.
v. Siuerdt Rispens en Catarina van Aysma, overl.
vóór 31 Mrt. 1604; 20 Bolsward 20 Mei 1607
Alle Teyes, van Ameland, wedr. van N. N.
B IVBis. Heszdrik HoObes Baerdt, pottebakker te Makkum,
pachter der zoutaccijnzen 1693, contrarolleur te
Coevorden 1620. Hij huwt Trijn Hendricksdr., e.1.
Makkum 1693, Harlingen 1697, 1618, Elseoeur
1614, 1616, Coevorden 1620.
Uit dit huwelgk:
1. Claes Bendriks Baerdt, geb. vóór 1090; te Harlingen 1609, te Elseneur 1614, 1616.
2. Heiratie Hendrik&. Baerdt, volgt B Vlis.
3. Hobbe Hendriks Baerdt, B Vter.
B IVter. Dirck Holbes (van) Baerdt, te Leeuwarden
1692; grietman van Haskerland 1601--1616, Gedeput. Staat 1601, Gedeput. ter St. Gen. 1607,
overl. 14 Juli 1616. Hij huwt Marij Clant, dr. v.
Egbert Clant en Atke van Douma, overl. 10 Feb.
1613.
Uit dit huwelijk:
1. Elysabeth Dircksdr. van Baerdt, geb. 2ö Mrt 1690,
overl. 1L Nrt 1691.
2. Hobbe Diwks van Baerdt, volgt B Vquater.
3. Elisabeth Dircksdr. van Bnerdt, geb. 1 Nov. 1693,
overl. 14 Oct. 1636. Zij huwt l”Poppe van Roorda,
zn. v. Frederick van Roorda en Haringh Haringhsdr. van Andringa, overl. 21 Jan. 1616;
20 Leeuwarden 18 Dec. 1619 Rienck van Andringa, zn. v. Tjaerdt v. Andringa en Ael Bavesdr.
v. Roorda.
4. Atke Dircksdr. van Baerdt, geb. 23 Dec. 1696,
overl. 20 Juli 1602.
B IVquater. E-lckien Sybrantsdr. Baerdt, doopgetuige
te IJlst 19 Juli lti46, overl. vóór 1653. Zij huwt
Joure 16 Oct. 1603 Ds Tammerus Gerardi, zn. v.
Gererdus Tammonis en N. N., predikant te Joure
1 6 0 3 - 1 6 0 5 , t e IJlst 1600-1644; eigenr. van
Poutsma-zathe te Wierum, overl. IJlst 1’7 Juli 1644.
Uit dit huwelijk:
1. Titia Tammer; Baerdt, overl. Oosthem 16 Juni
1663. Zij huwt (3de procl. Leeuwarden 20 Feb.
‘Ja) Een zoon uit dit huwelijk is ook: Da. Abraham Tammes Poutsma,
geb. IJlst, predikant te Hsskerdgken 1651-1664, te Haskerhorne
1664-1697.
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1636) Ds. Johannes Petri Bechius geb. Leeuwarden, predikant te Haskerhorne c;a. 16361640, te Oosthem 1640-1664, overl; aldaar 1
Dec. 1664.
2. Karstijnke Tammeri Baerdt (alias Poutsma),
doopgetuige 1Jlst 26 Feb. 1643, weduwe 1676.
Zij huwt IJlst 10 Juni 1648 Frans Andriesz.
Jeniema, van Sneek, burgemr. van IJlst 1646,
overl. vó6r 24 Juni 1673; e.1. IJlst 11 Oct. 1673.
3. Oedtie Tammeri Baardt. Zij huwt Johannes Nicolal, klerk v./d. Financ. van Friesl. te Leeuwarden 1664, klerk van Gedep. Staten v. Friesl.
1666 3s); e.1. Leeuwarden 1664.
4. Jancke Tammeri Baerdt, doopgetuige IJlst 19
Juli 1610, lidm. te Franeker 1674. Zij huwt
Ds. Antonius Petri, predikant te Jutrijp & Hommerts 1642-1649, te Britsum 1649-1672; overl.
aldaar 1672.
B IVquinquies. Oedtie Sybrantsdr. Baerdt, wordt lidm.
te Leeuwarden 23 Feb. 1606, overl. vóór 1663.
Zij huwt Cornelis Melisz.
Uit dit huwelijk:
Sybrich Cornelisdr. Baerdt, 1664. Zij huwt Johannes Feitema, apotheker, overl. vóór 1663.
B IVsexies. Sybrcnt Doedes Baerdt, te Leeuwarden 1693,
1694, 1596. Hij huwt N.N.
Uit dit huwelijk:
Vermoedelijk Pelrus bybrants Baerdt, volgt B
Vquinquies
B V. Frans Ulckes Baerdt, geb. 1681 of ‘83, ontvanger te Arum 1604, 1620, overl. vóór 1618. Hij
huwt Teth Banggama, dr. v. Oene Eelinghs en
Jildu Feyckedr. ; zij hertrouwt Claes Tiettes Baerdt
(A IVquater) en testeert 7 Apr. 1646.
Uit dit huwelijk:
1. Ulcke Eransen Baerdt, volgt B VI.
2. Tietske Fransdr. Baerdt, geb. 1601 of ‘02;
lidm. Lutkewierum 1669, weduwe aldaar 1668,
overl. vóór 1683. Zij huwt vóór 1622 Harmen
Bockama 24), zn. v. Frans Harmens Bockama
en Taets Sybrensdr., geb. 1696 of ‘96, overl.
vóór 1669.
3. Babel Fransdr. Baerdt, leeft 1669. Zij huwt 10
Bolsward 17 Juli 1625 Tierck Hoytinga, te
Schettens, zn. v. Syuerd Tijercks Hoytinga en
T i a l c k Douwedr. Popma, overl. v6ór 1 6 4 0 ;
20 Bolsward (ondertr. Wommels 31 Jan. 1641)
Lieuwe Hotses, e.1. 1646.
B Vbis. Heintie Hendrik&. Baerdt. Zij huwt mr. Meinert Eemes, organist te Harlingen, e.1. 1614,1620,
zij weduwe 1631.
Uit dit huwelijk:
wellicht een zoon: Eeme A4eiilerts Bnerdt, volgt
B VIlis.
B Vter. Hobbe Hendriks Baerdt, 1614, 1618. Hij ‘huwt
N.N.
2Jj Hij draagt dit ambt over aan z;jn zoon Petrus Nicolay Poutsma
8 Feb. 1671.
u) Portretten van dit echtpaar en hun kinderen zijn aanwesig in
het Friesch Museum te Leeuwarden.
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Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Hobbes Baerdt, volgt B VIler.
Wellicht 2. Jan Hobbes Baerdt, volgt B VTquater.
B Vquater. Hobbe Dircks van Baerdt, geb. 19 Mei 1691,
stud. Franeker 21 Aug. 1610, grietman van Haskerland 1615-1660, v o l m . t e n L a n d s d a g e , g e committ. ter admiraliteit van Dokkum ltj’L0, Gedeput. Staat 1638, 1653; Gedeput. ter St. Gen.
1650, curator Fran. acad. 1662-1665, overl. 11
Mei 1655. Hij huwt 1” Leeuwarden 17 Mrt. 1617
Apollonia van Vierssen, dr. v. Willem van Vierssen
en Titia Godefridi, overl. 22 Juni 1630; 2” Joure
15 Mei 1642 Tintie van Bootsma, dr. v. Hessel
v. Bootsma en Tintie van Idzaerda, overl. Joure
7 Oct. 1662.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Hobbedr. van Baerdt, geb. 6 Mrt. 1618,
overl. 11 Mrt. 1618.
2. Dirck HoObes van Baerdt, volgt B Vlquinquies.
3. Egbert Hobbes van Baerdt, geb. 22 Juni 1621,
overl. 6 Oct. 1623.
4. Tietke Hobbedr. van Baerdt, geb. 3 Juli 1633,
overl. Amsterdam 4 Aug. 1624.
6. Tietke Hobbedr. van Buerdt, geb. 13 Mei 1625,
overl. 18 Aug. 1636.
6. Egbert Hobbes van Baerdt, volgt B VIsexies.
‘7. Anna Maria Hobbedr. van Baerdt, volgt B
Vhepties.
B Vquinquies. Dr. Petrus bybrandis Baerdt 8 “), theol.
stud. Franeker (,Staurianus”) 24 Mei 1611, prom.
Med. Dr. Franeker 7 Juni 1616, aldaar Dec. 16 17,
medicus te Workum 1618, medicus en conrector
te Bolsward 1619, 1620; medicus te Dokkum
1636, 1637; leeft 1671. Hij huwt 1” Dyucke van
Beyma, d r . v . W y t z e Sloerds v. BeymaZ6) e n
Fedke Doeckedr. Lamminga, e.1. Franeker 1617,
Workum 1618, Bolsward 1619, 1626, Dokkum
1636 ; 2” Lekkum 30 Juli 1637 Engeltie Willemsdr.
Knijff, van Leeuwarden.
Uit het eerste huwelijk:
1. Sybrandus Petri Baerdt, volgt B Wocties.
Uit het tweede huwelijk:
2. Margarieta Petri Baerdt, ged. Leeuwarden 31
Juli 1639.
3. bebastianus Petri Baerdt, ged. Leeuwarden 28
Dec. 1641, phil. stud. Franeker (,Harlingiensis”)
21 Dec. 1660, ruiter i./d. lijfgarde 1687. Hij
huwt Aechtie Allertsdr., e.1. Leeuwarden 1687,
1692.
B VL Ulcke .Fransen Baerdt, mederechter van Hennaarderadeel, te Schingen 1628, te Jorwerd 1630,
1640, kerkvoogd aldaar 1634, te Wommels 1661.
1667, overl. vóór 1671. Hij huwt 1636 Folku Si25) Hij dichtte in het Friesch; zie Wumkes, Bodders yn de Fryske
Striid, pag. 222 v.v. Aldaar wordt hij een zoon genoemd van Mr
Sybrant Baerdt (B 111 quinquieu), hetgeen destiJds onze meening was.
doch waarvan wij zijn teruggekomen. Hij is nl. opgevoed ten huize
van Yda Baerdt (B III sexiee 2) en kwam later in a.anmerking air
voogd over haar kinderen, terwijl noch hijzelf noch zijn kinderen ge.
noemd worden in het testament van Ydtie Baerdt (B 111 quinquier 2)
2s) Hij hertrouwde Hiltje van Aylva (zie Stambk. op Beyma, gener
VII). In Bodders yn de Fr. Str., pag. 221 wordt Dyucke ten on,
rechte als kind uit het tweede huwelijk vermeld.

branda, dr. v. Jan Jacobs S i b r a n d a e n T i e d t
Tjalckedr., geb. 1613 of 1614, 0.1. vertr. van Jorwerd naar Wommels 1644; zij weduwe te Wommels 1GSl.
Uit dit huwelijk:
1. Tiedtje Ulckedr. Baerdt, ged. Bolsward 2 Mrt.
1636.
2. Titie TIlckedr. Baerdt, ged. Jorwerd 13 Jan.
1639, overl. kort daarna.
3. I’da 7ILckedr. Baerdt, ged. Jorwerd 7 Mrt. 1641,
overl. na 1679. Zij huwt Wommels 26 Apr.
1667 Idsert van Gerroltsma, zn. v. Frans Pieters
G e r r o l t s m a e n Trijntie Idsedr. Bonga, g e b .
1631 of ‘32, overl. 26 Oot. 1676.
B VIbis. Eeme Meinerts Baerdt. Hij huwt N.N.
Uit dit huwelijk :
vermoedelijk Class Eemes Baerdt, ged. Leeuwarden 31 Jan. 1664.
B VIter. Hendrik Hebbes Baordt, g e z w o r e n b i e r d r a g e r
te Harlingen 1666. Hij huwt 10 Bauck Reindersdr.,
wed. van Jetse N., zij overl. vóór 26 Apr. 1666;
20 Harlingen 6 Juli 1670 Welmoed J a c o b s d r . ,
wed. van N.N.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik Hendriks Baerdt. Hij leeft 1666.
2. Jan Hendriks Baerdt. Hij leeft 1666.
B

VIquater. -Jaan Hebbes Baerdl, te Leeuwarden. Hij
huwt N.N., begraven te Huizum 5 Dec. 1690.
Uit dit huwelijk:
wellicht 1. Hobbe Jans Baarda, koopman te
L e e u w a r d e n 1 6 6 6 , 1672; overl. vóór 12 Mrt.
1674. Hij huwt Lysbeth Hendrixdr., e.1. Leeuwarden
1 ti66, 1672.
Wellicht 2. Gerrit Jans can Baerdt, ged. Leeuwarden 1 Oct. 1664.

B VIql&iquies. Dirck Hebbes IWZ Baerdt, geb. 2 0 J u l i
1619, phil. stud. Franeker 22 Mrt 1637, luit. 1638,
grietman van Ooststellingwerf 1639, idem van
Weststellingwerf 1639-1673, Gedep. St. 1641,
1666, 1671, Cur. Fran. Acad. 1665-1673, overl.
1673. Hij huwt Sonnega 6 Sept. 1646 Wypck van
Bootsma, dr. v. Abbe van Bootsma e n H y l c k j e
Herbranda, overl. 1681 of ‘82.
Uit dit huwelijk:
Apollonia Dìrcksdr. van Baerdt, geb. Wolvega
29 Mei 1647, overl. Joure 27 Apr. 1649, begr.
i./d. grafkelder te Wolvega.
B VIsexies. Egbert Hobbes wn Baerdt, geb. 6 Oct. 1627,
jur. stud. Franeker 21 Oct. 1646, grietman van
Haskerland 1660-1669, Gedeput. Staat 1666,1668,
Gedeput. ter St. Gen. 1661, overl. 7 Nov. 1669.
Hij huwt Deinum 22 Mei 1653 Aurelia van Hillama,
dr. v. Frederik v. Hillama en Fockje v. Sminia,
geb. 21 Nov. 1636, overl. 10 Nov. 1707. Zij hertrouwt Ds. Cornelis Tenninck, predikant te Joure
1668-1677; overl. 16 Aug. 1677.
Uit dit huwelijk:
1. Frederik Egberts l*an Baerdt, geb. Leeuwarden
7 Mrt. 1664, overl. 3 Dec. 1664.
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2. Eobbe Egberts van Baerdt,

Huissen). Een en ander zou dan wijzen op de herkomst
uit den tak Bowier of Leighthorn, waardoor het tevens
twijfelachtig zou zijn, of deze tak reeds in 1678 was
uitgestorven, zooals in dit Maandblad (XLVII, 367)
wordt medegedeeld.
A. VAGA.
De Cocq van Neerijnen.
Onlangs kwamen mij eenige oude familiebescheiden in
handen, die gegevens bevatten over den tak de Cocq
,, van Neerijnen”, waarover heel weinig bekend is en
die ik meen te moeten vastleggen. Voor belangstellenden
is wellicht uit deze gegevens onderzoek hoogerop gemakkelijker gemaakt. De gegevens volgen, zooals ik ze
vond; naar aanvulling van data streefde ik niet.
1. Diederik de Cocq l*an Neerijnen, kapitein ingenieur,
t Deventer 13 Mei 1802, tr. Terwolde 12 Nov. 1784
Mariannn Beek, geb. 2 Juli 1766, t 26 Mei 1846,
dr. van Hans Bernard en Anna Aleida van Suchtelen.
Uit dit huwelijk:
1. Daniël, volgt II.
2. Bernard, geb. Deventer, luit. inf., f 24 j. oud
Qroningen.
II. Daniël de Cocq van Neerzjnen, geb. Deventer 14 Oct.
1786, kap. inf., t Valkenswaard 1833, tr. Catharina Hof?.
,,. ereb. 11 Jan. 1794.
Uit dit huwelgk :
Bernard, geb. Terwolde, t Coesfeld in Westfalen.
; : Diederik, geb. Terwolde, + Leuven.
Daniël Frederik Leopold, volgt 111.
Diederik, geb. en f Gent.
6. Bernard, geb. en i_ Maastricht.

VIsepties. A n n a M a r i a Hobbedr. T’af2 Baerdt, g e b .
11 Feb. 1630, lidm. te Leeuwarden 17 Jan. 1661,
ov~rl. aldaar 6 Sept. 1667. Zij huwt Deinum 22
Mei 1663 Jetze van Sminia, zn. v. Hessel v. Sminia
en Wytske v. Hoppers, geb. 4 Juli 1626, overl.
16 Dec. 1678.
Uit dit huwelijk o.a.:
Hobbe Baerdt van bminia, geb. 22 Aug. 1666,
over]. 21 Oct. 1721. Hij huwt Jan. 1678 Tetje
van Gerroltsma, dr. v. Idsert v. Gerroltma en
Yda Ulckedr. Baerdt (B Vl 3), geb. 1662 of
‘03, overl. 9 1Mei 1691.
B VIocties. Wrandus Petri Baerdi, van Bolsward, ohirug& te Dokkum 1646, ontv. gener. der Admiralit.
1648, 1687, med. cand. Franeker 29 Jan. 1663,
prom. Franeker 1659. Hij huwt Dokkum 2 Mrt.
1639 Aefke Simensdr., e. 1. Harlingen 1667.
Uit dit huwelijk:
1. \Iiytse Sihrnndi Baerdt, ged. Dokkum 17 Mei 1640,
phil. stud. Franeker 12 Juli 1665, adelborst 1674.
Hij huwt (3de procl. Leeuwarden 2 Aug. 1674)
Sjoerdje Joukedr. wed. van Pieter Wouters.
2. Dièuke SibI.andi Baerdt, ged. Dokkum 26 Mrt
1643.
3. Antje Sybrandi Baerdt, ged. Dokkum 30 Mrt.
1646.
4. QrieGe S$brandi Baerdt, ged. Harlingen 12 Feb.
1649.

v

4:

(Wordt vervolgd.)

KORTE MEDEDEELLINGEN.
Bowìer.
(XLVII, 366).
Op 7 Januari 1673 testeert voor schepenen van Hasselt de Hooch Eedel Gebor. Heer Raphe Bowyer de
Leighthorn tot Jemerlo, stadtholder en Heymraet tot
Malborgen ende lieutenant over een compagnie te voet,
eertgds getrouwt sen de Hoocheedel geboren vrouw
Qeertruida van Schroyesteyn en stelt tot erfgenamen zijn
beide bij wijlen zijn voorn. vrouw nagelaten onmondige
kinderen Andries Jar en Eva Eleonora Bowyer. Tot
executeurs en voogden stelt hij ,de Hoocheedel Geboren
Heer A’mddt run Limburgh tot den Becerfoirderen,
richter tot Haexbergen, synen oom ende Adolff van
Limburgh, richter van Delden, synen neeff, neffens de
Hooch Eedel Geboren Heer Jacob van Schroyesteyn,
synde des testateurs boven voornoemde kinderen overgrootvader.”
De namen Raphe en Andries wijzen op verwantschap met de andere omstreeks dien tgd in Gelderland
voorkomende Bowiers. Hij zou een zoon kunnen zijn
van Andries Bowier, vermeld in dit Maandblad XXXIV,
13, die- vermoedelijk identiek is met dengene, die 26
Januari .1641 te Oldenzaal is overleden. Het huwelijk
Bowier-valz Schroyesteyn zal vermoedelijk wel in Qelderland te vinden zzn, waar de familie van Schroyesteyn
verschillende leengoederen bezat in de buurt van het
in bovenvermeld testament genoemde Malborgen (bij

_

7:
8.
9.
10.

Frederik Alexander.
Jacobus.
Jeannette Catherine Marianne, geb. Vilvoorde.
Amelia Sophia Carolina, geb. Maastricht.
Anna Aleida, geb. Maastricht 1829, t Olst 1847.

III. Daniël Frederik Leopold de Cocq van Neerijnen, geb.
Bergen in Henegouw 24 april 1818, commies ter
secr. te Zwolle, tr. Zwolle 12 Maart 1846 Henriette
Johanna ter Meulen, geb. 16 Juli 1816, dr. van
Jan en Hermanna Bello.
Uit dit huwelijk:
Daniëlle Marianne Henriette de Cocq van Neerijnen,

geb. Zwolle 7 Juni 1847, tr. N. van Lente.

B IJLEVELD .

Martinius-Luderus.
(XLIV, 361, 367; XLVII, 372).
Hieronder volgen nog enkele aanvullingen en verbeteringen op de genealogie-Martinius-Luderus :
B. VI. 3. Abraham Ludérun, begr. te Amsterdam in
de Nieuwe Kerk 18 Dec. 1779.
B. VI. 6. Johanna Susanna Luderus, tr. Johannes
Bouman, zn. van Egbertus Bduman, eerste boekhouder
in de Waag te Amsterdam.
B. VII. Hendrik Ludérus, begr. 24 April 1776.
A. 1X. Hendrik Hugo Martinius, tr. Barendina van
Ereel.
A. 1X. 1. Hendrika Hugona Oosterbaan Martinius,
tr. Karel Gerrit Jorksveld, hoofd eener bijzondere school
te Utrecht.
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A. 1X. 2. Margaretha Bernard,a Oosterbaan Martinins,
onderwgaeres bij het Chr. onderwijs te Utrecht.
A. 1X. 3. Geertruida Francina Oosterbaan Martinius.
A. 1X. 4. Gilla Gertrude Oosterbaan Martinius, hoofdverpleegster in het Academisch Ziekenhuis te Ut,recht.
A. 1X. 6. Cornelia Christina Barendina Oosterbaan
Martinius, tr. H. Burgers, gepensioneerd onderwijzer bg
het Openbaar Lager Onderwijs te Amsterdam.
9. 1X. 7. Christina Alida Oosterbaan Martinius, onderwijzeres bij het Openbaar Lager Onderwijs te Utrecht.
8. IX. 8. Gillis Gertrudes Martinius.
8. IX. 9. Alida Christina Oosterbaan Martinius, tr.
W. Knippenberg, arts te Maastricht.
WIJNMAN.

Fiches uit de doop-, trouw- en begraafregisters der
Cieref. Kerk in de Vereenigde Staten betreffende
Nieuw-Nederlanders.

Van Sergen-de Sitter.
(Ned. Patrio. 1913, IV, bl. 368.)
Uit de bijl. der res. des casteels Batavia blijkt, dat
Cornelis v. S., van Dordrecht, in 1712 met het schip
?De Unie” in Indië kwam als timmerman op f 30 ‘s m.;
m 1714 werd hij Javaansch commandeur der timmerlieden op Onrust op f 46 ‘Sm., en in 1718 20 meeeterknecht op de equipagewerf op f 60 ‘ S M.; zijn handt.
aanwezig o.a. d.d. 4 Oct. 1718; hij ondertr. Bat. 26
Maart 1722 Eca de Sitter, van Rotterdam, j.dr.
Uit dit huwelijk :
1. Ary o. S., ged. Bat. Holl. K. 28 Jan. 1726.
2. Mngdalena v. S., ged. a.v. 6 Oct. 1726.
3. Adriaan v. S., ged. a.v. 26 April 1728.
4. Adriana v. S., ged. Onrust 12 Maart 1730.
Hij adopt. als baas opzichter eiland Onrust op 14
April 1729 de huisinboorlingen :
1. Jacob van Batacia,
2. Martinus van Batavia,
3. S&wter van Batacia, en
4. Christina van Batavia.
David de Sìtter, van Rotterdam, kwam 1714 met schip
zNeptunus” als timmerman op f 38 ‘s m. in Indië ; avanceerde 1714 tot 2Bn meesterknecht der timmerlieden op
de equipagewerf op f 46 ‘sm., was in 1716 weer gewoon
timmerman en werd 3 Maart 1718 opnieuw prov. 2q
meesterknecht in den train op f 60 ‘sm. ; zijn handt.
aanwezig o.a. d.d. Bat. 28 Sept. 1718; hij werd 14 Juni
1’718 de6nitief 20 meesterknecht a.v. en verzocht toen
om zijn vrouw en 2 dochters, die te Rotterdam buiten
‘t Hofpoortje woonden, over te mogen laten komen.
Zijn vrouw Yagdalena van Me(e)ke is met die
dochters Eva en Johanna de S. in Indië gearriveerd.
Eva X Cornelis oan Sorgen bovengenoemd; J o h a n n a
de S. geb. Rotterdam >c 10 Jacob van der Bles en ondertr. 20 Bat. 9 Sept. 1728 Johan Gewaad Bookool,
baas in de wapenkamer te Bat. 26 Juli 1727, naar
Nederland verlost 7 Aug. 1733. Zijn handt. o.a. 29 Oct.
1731; hij adopt. Bat. 20 Sept. 1727 Jan Coenraad R.
en Lutia R. oud 3 m., kinderen der.slavin Padti van
Makasser. Een dochter Jbagdalena ex Joh” de Bitter
werd 31 Dec. 1729 in de HOR. Kerk te Bat. gedoopt.
David de S., baas der timmerlieden en hv. vd., adopt.
Bat. 16 April 1729 Lisander van Batavia, oud 22 m.,
huisinboorling., zn. van Cupido van Bengalen en Malaiti
van Mandha&.
B. v. T. Py

Volgens mijn beste weten is van niet algemeene bekendheid het feit, dat de ,,Holland Society of New-York”
serre verzameling heeft aangelegd van afschriften van
de doop-, trouw- en begraafregisters der Nederd. Geref.
Qemten, van de vroegst bestaande tot op 1800. Do verzameling, de boeken van ongeveer tachtig gemeenten
omvattend, is in hoofdzaak het werk geweest van den
heer Dingman Versteeg.
Een gedetailleerde inventaris door den heer Louis
P. de Boer M.A., Washington D.C., 222 Second Street,
N. E. van deze verzameling opgemaakt, verscheen in
het Jaarboek voor 1912 van genoemde Vereeniging.
Bijna alle Nieuw-Nederlanders behoorden tot de Gereformeerde Kerk.
Uit een genealogisch oogpunt acht ik het bovenstaande niet van belang ontbloot, gezien ook de (van)
Couwenhoven-vraag in het laatste Dec.nummer van het
Maandblad.
Zie voorts ,Neerlandia”, Maandblad v/h. Alg. Ned.
Verbond 29 en 38 afl., Febr. en Mrt. blz. 27 e.v. en
blz. 42 e.v.
NI~~UWENI(AMP.
Een zegelsnijder. In een inventaris van nagelaten
goederen opgemaakt door de Weeskamer van Rotterdam,
2.1.1663 (Reg. 437, fol. 143) wordt vermeld: Isaack
Simonss., signetsnijder, weduwnaar van Ma&gen JansA. H. v. P.
dochter Olij.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Aards. Op 18 April 1722 ondertrouwden te Scherpenzeel Willem Hooglandt, geboren te Scherpenzeel, met
Derkje Aards, j.d. van Barneveld. Wie waren hare
ouders en grootouders?
A. E. RAHVSBN.
Bentceld.
Crane (de). Bezit een onzer leden een genealogie
van het geslacht de Crane, dat een kraanvogel in zin
wapen voerde en waarvan een lid tijdens de troebelen
der t 6e eeuw uit Gent naar de Noordelijke Nederlanden
uitweek? Vooral acts betreffende de oudste generaties
interesseeren mij.
H. 0.
w.
Crayenkamp-Sombeek. Ecert Crqenkamp, j.m. v a n
Nieokerk, trouwde 18 April 1727 met Yagtefidje SOPT+
beek, j.d. van Swol. Wie weet nadere gegevens omtrent
dit echtpaar?
8. E. RAEUSBN.
Bentveld.
Dall(ten)-Breur. Adrianus F e l i x ten Dal1 o n d e r trouwde 1 November 1760 te ‘s-Gravenhage (7) met
Adriana Breur, j.d. van van den Hoorn. Wie weet
meer bijzonderheden ?
A. E. RAHUSEN.
Bentveld.
Hartkamp. Johannes Egbehs Hartkamp (Devemter)
overleed 21 October 1802 en werd f: 1720 geboren.
Zijne ouders waren Henricw Hwtkawap en Hendtica
Eppenhoff. Wie kan hier nadere gegevens verstrekken?
A. E. RAHU~N.
Bentveld.
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Kel@r (XLVII, 380, XLVIII, 29 en 30). Ongedacht
gewerden mij door de welwillendheid van den gemeentesecretaris van Brouwershaven nog de volgende gegevens :
L)e vader van Pieter Keller (kol. 380) is geweest:
Jan of Johan Keller (tot in 1761 Keller geschreven
en daarna geregeld Kellnar met &nmaal Kellaart, nml.
bij den doop van zijn zoon Pieter 19 Mrt 1763) komt
te Brouwershaven het eerst voor in 1733, wanneer
ook de naam daar voor het eerst optreedt, hij woonde
toen in het eerste huis aan de Noordzijde van de Haven
(Reg. dienstbodengeld) tot in 1707-1768. Verm. is hij
visscher of schipper geweest en voer o. a. op zijn
,hengst” van Brouwershaven naar Goedereede (zie de
Notulen van den Raad van 31 Dec. 1736; na 1 7 3 7
komt hij regelmatig voor op de nominatie van schepeoen en is ook schepen, priseermeester en kerkmeester
geweest; in 1768 komt voor de wed. J. Kellaar en
overl. hij dus in 1757 òf ‘08; hij huwde vóór 1737 Maria
Grinwìs. welke naam veel voorkomt op Goeree (Ouddorp,
Goedereede), zoodat wellicht zijn huw. aldaar v6ór 1737
g?slden zal zijn.
Deze familie Heller VTI -t tot wapen: Gev.; 1 effen
zw. TI, in z. e. traliewerk 7oster of antieke valdeur
van een poort?) v. zw. \
6 op 6; 111 in zi. e. schuinrechts geplaatste bilhamer v. zw.; IV, effen purper.
Ht. : 3 gr. korenschoven. Dekkl.: zi. en zw.
Vragen: Het voorgeslacht van Jan òf Johan Keller
bovengenoemd.
Br.
H. N.
Kraay-van Alenburg. Op 22 October 1782 trouwden
te ffillegersberg Pieter Kraay, gedoopt te Rotterdam
13 Februari 1667, overleden te Rotterdam December
1741, met Adriana van Alenburg; begraven te Rotterdam 22 December 1749 in de Groote Kerk. Zijne ouders
zijn waarschijnlijk Lollrens Krney en Catrijna van Os.
Wie waren hare ouders, zijne ouders en hunne grootouders ?
Bentveld.
A. E. R A H U S E N.
Laats. Christina Elisabeth Laats, geboren te Rhenen,
was de dochter vs.n Simon Laatste Rhenen en van Susanna
Elisabeth Boutumeesters, die op 8 November 1696 te
Veenendaal gedoopt werd. Dit echtpaar trouwde op 6
Mei 1714 te . . . .T Wie weet wat omtrent hare grootouders? Die Van hare moederszijde waren waarschijnlijk
Ct'wistoffed Bouwmeester en Hesther van Liebergen.
Bm tveld.
A. E. RAHUSEN.
Leemputt (van). (XLVIII, 30). Dit geslacht was in
de 17e en 18” eeuw te Brussel gevestigd, doch waarsehhijn&jk niet uit die stad afkomstig. Ik vind geen
huwelijk met Bergues. De eenige Catharina, die ik vind,
is gedoopt te Brussel, St. Goedele, 4-4-1669, als dochter
van Jacob-Karel, militair, en Robertine de Pretere.
Ziehier nog enkele andere opgaven:
1606. Contelis v. L. krijgf commissie tot het pachten
der munt te ‘s Hertogenbosch, voor drie jaar.
1623. Dominicus v. L. wordt ontvanger der licenten
te ‘s Hert. en in 1626 ontv. der lic. alomme te platten
lande in Brabant.
1637. Hendrik Y. L. wordt ontv. der lio. te Ginneken,
1639. Patcweh v. L. wordt raad en ontvanger v a n
de domeinen van Brabant in het kwartier van ‘s Hert.;
hG. is dit 1649 nog.
In 1667 kreeg Domi&us t’. L. van den Koning v a n

Spanjle een diploma ,, de décoration d’armoiries”; hieruit
spruit waarsoh!$ijk het denkbeeld dat de familie van
Iadel zou zin geweest. Dit is evenwel niet het geval.
H. 0.
w.
‘

Dat Catharina van Leemputt (ex matre de Berghues)
1hofdame geweest zou zijn van Koningin Maria, de ge-

malin van den Koning-Stadhouder Willem 111, moet
3p eene vergissing berusten.
Zij zal eene dochter geweest zijn van Catharina de
Berghes ten Essendelle, die in 1677 als vrouw van den
ITtrechtschen bierbrouwer en hopman der gewapende
1burgerij Joha% Jacobsz. van Leemput, een belangrijke
1rol speelde bij het sloopen van het kasteel Vredenburg
1te Utrecht.
Wij leaen aangaande deze tweede Kenau Simmd.
Hasselaer onder de rubriek Stichtsche Oude Snufjes in
1het Utrechtsch Dagblad van 18 Maart jl. o. a. het vol,gende :
,Bekend is, dat zU van hooge geboorte was en aan
het hof van Koning Filips van Spaqie in hoog aanzien
stond. Haar zoon -was ‘toegevoegd ãan de Siaansche
hofhouding. Toch lag de liefde tot haar volk haar nader
aan h< t hart, dan de gunsten van het Spaansche koningshuis.
Zij was echter niet alleen een vrouw van veel aanzien, maar ook van veel moed. Van haar wordt verhaald :
dat twee Spaenjaerts tot haren huyse gheherberght
aldaer (gelyks sy onuytsprekelycke moetwilligheyt door
de geheele stadt bedrefen) eenigh gewelth wilden doen,
sy den eenen van een hooge trap schopte, den andren
onder den voet smeet, ende haere voet op syn borst
settende, een groot mes track uyt de scheyde, die op
haer syde hing, ende daermede den Spaenjaert dreygde
den beek te vegen, die genoegh te doen hadde om genaede te roepen.
Zooals blijkt, was zij niet voor de poes en voor geen
klein geruchtje vervaard.
De dichter Immerzaal schreef over deze vrouw een
heldendicht, waarin onder meer de volgende coupletten
voorkomen :
Ziedaar ‘t kasteel, - waar is de vuist
Die nu den eersten klinker gruist?
Die ‘t sloopen durft beginnen?
Wie anders zou het kunnen zijn
Dan Ropman Leemput% dappre Trj‘n
De parel der heldinnen!
Katrijn sprak thans bij ‘t stuivend gruis:
,Gaat, dappre helpsters, nu naar huis,
Met opgeruimde harten.
En keert er ooit een Spanjaard weer
Dan vindt hij hier geen schuilplaats meer,
Maar vuisten, die hem tarten”.
Misschien is Catharina van Leemputt evenals haar broeder, van wien hierboven sprake is, op de eene of andere
wijze verbonden geweest aan het Spaans che Hof.
Haar zuster Digna was gehuwd met Pieter van Dam,
1679 raad, 1680 schepen, 1619 burgemeester van Amersfoort (zie V. v. O., St. en Wbk. 1, p. 184).
1

t

VALCK kK2ASSlWf.

Luteyn. (XLV, 236). Nader onderzoek bracht de
volgende acht kwartieren van Abraham Luteyn aan het
licht:

_
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Abraham Luteyn, geb. Nieuwvliet 16.10.1766, + Middelburg 10.1.1842, bankier te Middelburg; tr. Middelburg
2.11.1790 Augusta Claudina van der Heyden Sinclair,
geb. Middelburg 29.3.1771 (dr. van Steven Marcus v.
d. H. S., notaris te Middelburg en Willemina Damiana
van der Sloot).
0 u d e r s : Isaac Luteyn, ged. Nieuwvliet 1.ö. I 724,
schepen en burgem’ der Hooge Heerlijkheid Nieuwvliet;
tr. Nieuwvliet 18.3.1769 Jannetje Poppe, ged. Groede
19.3.1741; j- Nieuwvliet 18.8.1780.
G r o o t o u d e r s : Abraham Luteyn, ged. Cadzand
16.4.1696, t Nieuwvliet 22.31771, schepen en burgem’
der Hooge Heerlijkheid Nieuwvliet, tr. Nieuwvliet
23.4.1719 Josina van de Voorde, geb. Dec. 1694, T Nieuwvliet 10.6.1770 (weduwe Adriaan Erasmus).
Johannes Poppe, ged. Groede 26.4.1712, i_ Groede
16.3.1763, ,, Hoofdman” van Groede; tr. Nieuwvliet
6.6.1740 Catharina Goedhert, ged. Nieuwvliet 20.6.1721,
t Groede 29.12.1744.
O v e r g r o o t o u d e r s : Francois Luteyn, geb. 1667,
+ Breskens 23.3.1716, diaken en ouderling te Cadzand,
tr. Judith Mollé.
Jan van de Voorde, geboortig van Walcheren, i_ Nieuwvliet 1.9.1719, oud 78 jaren, tr. . . . N. N.
Pieter Poppe, geh. Schoondijke, tr. Groede 20.9.1711
Bastiaantje Y’ak, geb. Groede.
Michiel Qoedhert, geb. Cadzand, t Nieuwvliet 23.12.1762,
schepen te Nieuwvliet, tr. Nieuwvliet 10.7.1718 Janneke
van de Voorde, geb. Retrenchement 1698, t Nieuwvliet
28.81769.
Wapens en verdere aanvullingen gevraagd.

Willigen (van). 16 Augustus 1637 trouwden Teunis
Wesselse van willigen en Beertruyd Abrahams von Willigen, broeders-kinderen. Waar werd dit huwelijk ge-

A.

IVI.

Quins. Hans Quins werd in 1667 in Vlaanderen ge-

sloten en vanwaar zijn deze Van Willigen’s afkomstig?
Zloolle.
J. WARNEB.

Merkwaardige overeenkomst in de wapens der
families Maclaine, Macleod, Macdonald en Macalester.
Indien wij de wapens dezer 4 families, wier namen
duidelijk hare Schotsche afkomst verraden, naast
elkaar leggen, treft het ons dadelijk, hoe merkwaardig
veel overeenkomst er tusschen dezelve bestaat.
Alle vier zijn deze wapens gevierendeeld met 4 onderling verschillende kwartieren. Van deze 4 kwartieren
zijn er 2, die in elk dezer 4 wapens voorkomen en wel
10 een leeuw en 20 een vaartuig, dat of als fregat of
als bark of als een éénmast-vaartuig is voorgesteld.
De leeuw bevindt zich in de wapens Maclaine, &xcdonald en Macatester in het eerste kwartier, in het wapen
Macleod in het vierde kwartier. Het vaartuig is in alle
4 de wapens in het derde kwartier aangebracht, bij
sommige leden der familie Macalester echter ook wel
in het tweede kwartier. Ten slotte vertoont het vierde
kwartier in de wapens Maclaine, Macdonald en Macalester
een zwemmenden visch, die alleen in dat van Maclaine
nog vergezeld is van 2 adelaarskoppen.
Wie kan mij deze merkwaardige wapenovereenkomst
verklaren ?
R. T. M U S C H A R T .
Rotterdam.

Wapens gevraagd. Op porcelein, afkomstig uit de
familie van Tengnagell, bevinden zioh de volgende
wapens :
1. Tengnagell;
2. Op rood een gouden linkerschuinbalk, vergezeld
van twee karbonkels onder een koningskroon.
Schildhouders rechts en links een wildeman.

boren. Hg vluchtte voor Alva naar Hamburg. Weet
iemand waar en wanneer hg geboren werd? Zoo ja,
’
wie waren zijne ouders?
A. E. RAEIUSEN.
Bentveld.
Op een theestel a. v. twee ovale schilden:
Schiphorst-van Coetsvelt. Pieters Schiphorst trouwde
1. Op rood een gouden(?) linkerschuinbalk;
te ‘s-Gravenhage op 30 October 1729 met Elisabeth van
2. Tengnagell.
Coetsvelt. Wie weet hieromtrent meer?
Het porcelein dateert van circa 1760.
A. E. RAHUBEN.
Bentueld.
Stam, Verhard (Gerrit) Stam, van Wesel, trouwde 28
Op een eetservies te Batavia komt voor als wapen:
April 1609 te.. . . . ? met Aaltje WII Qesscher, dochter Op zilver een wildeman, vergezeld rechts van een groen
van Jan van Gesscher, burgemeester van Deventer, en klaverblad van vier op groenen steel (paalsgewijze) en
Geertruyd Verwer. Wie weet eenige .genealogische ge- links van een zwarte pijl, punt naar boven (paalsgegevens omtrent Verhard Stam?
wijze). Schildhouders twee roodgetongde gouden leeuwen.
A. E. R A H U S E N .
Bentveld.
Op twee 188 eeuwsche familieportretten leest men:
Verwer. Beertruyd Perwer, die op 19.10.1630 met
J.
6’.
v. D.: d. Sept. ‘73. Is de schildersnaam hieruit
Jan van Qesscher, burgemeester van Deventer, trouwde
was de dochter van Thomas Verwer, burgemeester te vinden?
B. v. T. P.
IVelt.
van. . . . ? e n v a n . . . .
Wanneer trouwde dit echtpaar ?
$. E. R A H U S E N .
Bentveld.
IHHOUD 1930, No. 8.
Visser-Peters. Barent Visser, j,m. v a n D e v e n t e r ,
Bestuursberiohten. - De middeleeuwsche afstamming van het
Boreel (Ruffelaert Boreel, gest. 1443), door H. van Malsen. trouwde op 27 Decr. 1722 te ‘e-Gravenhage met Alida geslacht
Genealogie van het geslaoht Baerdt of Baarda, door Dr. A. L. Heerma
Peters. Wie kan dit aanvullen?
van Voss en D. D. Osinga. (Vervolg). - Korte mededeelingen: Bowier;
A. E. R A H U S E N.
Bentveld.
‘De Cooq van Neerijnen; Martinius-Luderus; Van Borgen-de Sitter;
uit de doop-, trouw- en begraafregisters der Ceref. Kerk in
Weynichman. Kan iemand mij ook mededeelen de Fiahes
de Vereenigde Staten betreffende Nieuw-Nederlanders; Een zegeljaartallen van geboorte, huwelijk en sterven van Hendrik snider. - Vragen en antwoorden: Aards; Crane (de); Crayenkamp\Veynichman, ontvanger-generaal van Drenthe, en van Sombeek; Dall(ten;-Breur; Hartkamp; Keller; Kraay-van Alenburg;
Leemputt (van); Luteyn; Quins; Schiphorst-van Coetsvelt;
zijne eohtgenoote Dubbeldina Hiddingh, welke laatste Lsats;
Stam; Verwer; Visser-Peters; Weynichman; Willigen (van). - Merkals weduwe voorkomt in 16641
waardige overeenkomst in de wapens der families Maclaine, Macdcnald
v. D. P. H.
en Macalester; Wapens gevraagd.
A.
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BESTUURSBERICHTEN.
Dr. C. Hofstede de Oroot. $

April 1930.

burgemeester en secretaris van Borssele, sedert 1927
gewoon lid van het Genootschap.

Met groot leedwezen vernam het Bestuur het overlijden
vanons medelid Dr. Cornelis Hofstede de Groot, te
‘s-Gravenhage op 13 April jl. De beteekenis van dezen
bekenden geleerde voor de wetenschap, in het bijzonder
voor onze vaderlandsche kunstgeschiedenis, behoeft hier
nauwelijks in herinnering te worden gebracht; door
ten deze meer bevoegden is zijn groote werkkracht, kunde
en hulpvaardigheid op verschillende plaatsen reeds herdacht. Hier moge vermeld worden, dat de Heer Hofstede de Groot ook tot de beste vrienden van ons genootschap behoorde, waarvan hij sedert het jaar 1917
een zeer belangstellend lid was; in hetzelfde jaar nam
het bestuur de iconografische documentatie ter hand en
het spreekt van zelf, dat vooral deze tak van werkzaamheid zijn sympathie had. Steeds kon onze iconografische
afdeeling dan ook op zijn hulp en medewerking staat
maken, terwijl bovendien herhaaldelijk uitkwam, hoerische studiën met de resulzeer hij bij zijn kun+‘%
penkunde rekening hield. Zoo
taten der geslacht- en ti!?
ontstond ook een geregelde samenwerking met ons bureau, welke steeds. +án den aangenaamsten aard was.
Waar hij kon steunde hij onzen arbeid, en toen in 1923
door het bestuur de wenschelijkbei4,-werd ingezien, om
in het bijzonder voor de leiding v&&et iconografisch
bureau te kunnen beschikken over &“adviezen en den
bijstand eener commissie van deskundigen, lag het voor
de hand, dat het voorzitterschap dezer commissie aan
Dr. Hofstede de Groot werd opgedragen. Zoo zal zijn
overlijden ook in oozen kring een leemte achterlaten.
Zijn nagedachtenis blijft onder ons in hooge eere.
v. D. H.
Het Bestuur geeft tevens met leedwezen kennis van
het overlijden van den heer J. L. Richel, in leven
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Aanwinsten der Bibliotheek.
P o s s e, 0. Die Siegel der deutschen Kaiser u n d
Könige von 761 bis 1913. Dresden 1909-1913. b Bdn.

(Geschenk van den Secretaris).

Replicq van den Hoogwelgeboren Heer Johan Vygh
tot de Snor, eerste ordinarisraad des furstendombs
Gelre en graafschaps Zutpen . . . . overgegeven uit de
naam ende van wegens den Hooggeboren Heer Willem
Otto Fredrik van Quadt tot Wykradt gen. Heyden
a a n l . t e r eenre ca. den Hoogwelgeboren Heer Derk
Bertram des Villates, heer van Gendt ged. ter andere
zijde. [Arnhem 17661.
(Geschenk van den heer W. J. J. C. Bijleveld).

Sc h as, L. D. J. Het geslacht Schas. Den Haag 1929.
(Geschenk van den schrr$er).

2 ex.

Geslachtslijst familie Boeke. [z. pl. z. j.].

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

Nispen t o t S e v e n a e r , E . v a n . AMaastrichtsche
grafsteenen. [Maastrichs z.j.]. Overdr. uit de ,Publ.
Limbourg”, 1929.
(Geschenk van den schrzjver).
Ga 1 b re a t h, D. L. Handbüchlein der Heraldik. Mit
einem deutsch-franzöaischen und französisch-deutschen
heraldischen Wörterbuch. Vorw. von W. Merz. Lausanne
1930.

Brinkman’s cumulatieve oatalogus van boeken . . . ,
die in Nederland zijn uitgegeven of herdrukt enz. Leiden
1930.

Genealogisch fragment Schade
te Utrecht en te Rotterdam in de 15de en lóde eeuw,
door M. G. W ILDEMAN .
Onder de geslachten, welke in den loop der tijden
wel de belangstelling van navorschers gaande maakten
dooh waarvan tot heden geen op authentieke acts berustende beschrijving het licht zag, mag stellig gerekend
worden de familie Schade, wier naam in oude vormen
voorkomt als Scude, Schaey, Scay, Schaden, Schadee enz.
TalrQke genealogische fragmenten berusten in openbare
verzamelingen en bij particulieren doch de vermaagwhapping der in de verschillende opzetten genoemde
personen is nimmer afdoende bewezen. Zelfs de aan
den geadelden tak der familie gewijde stamreeks in
Nederland’s Adelsboek schijnt de toets eener gezonde
oritiek niet te kunnen doorstaan. - Daarom lijkt het
ons niet ondienstig vondsten, welk een dergelijk bewijs
van nadere vermaagschapping leveren, wereldkundig te
maken, opdat dit aanleiding moge geven, dat ook anderen
hun tot nu toe onbekend gebleven gegevens in deze
materie, tot publiek domein maken.
Het volgende fragment vergezeld van de noodige bewijzen zal vermoedelijk wel eenige belangstelling wekken.
Gerrit (ffheryl) Schade (Stade) Scaey (Scaq) wordt te
Utrecht in 1466 vermeld als ouderman en in 146ö als
raad in de vroedschap aldaar.
Reeds komt hij op St. Margrietendach (13 Juli) 1439
te Utrecht voor in eene acte, waarbij Jan Damaszoon
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3en derde deel van een erfpacht van ruim twee morzen lands gelegen buiten Tollesteeg (hem aangekomen
)p 30.3.1417 van zijn vader Daem Janssoon) overdraagt aan genoemden Gheryt Schade en Aleyt ,sinen
wive”. Deze Aleyt was de zuster van voorgenoemden
Jan Daemsz. (Zie Aanteekening 1).
Alsnog verkrijgt hij (Gheryt Schade) een derde van
die erfpacht bij acte van 16.9.1470 (Zie Aant. 11) terwijl
hij op 7.3.1476 aan het kapittel van Oudmunster te
Utrecht 24 lood zilver en 6 groot uit 2 morgen 14 schaft
land buiten Tollesteeg aan de O.Z. van den Rijn verkoopt
waarbij deze transactie wordt bevestigd door zijn zonen
Adam en Dirck Scay (Zie aant., 111) en acte van 20.3.
14’16 (Aant. V) Hij huwde 10 Aleyt Daem Janssoonsd=.
e n 20 Geertruyt H.H.
Uit het eerste huw. blijken te zijn geboren:
1. Daem of Adam Schade
tr. Catharina (in h.s. mr Boot ll;~ 464 bl. 263, Cat.
Archief Utrecht, Catharina Jan Borredochter).
Hij wordt vermeld in acts van 8.3. en 20.3.1476.
(Aant. IV” en V).
2. Dirck Schade
tr. Aalbertgen beiden vermeld in acte van 8.3.1476 (Aant.
IV”) Vgl. ook lijfrenteregister Utrecht _C 1491, bl. 167
(Aant. 9) inzake Gertruden Dirck Scadendochter.
3. Hillegont Schade

tr. 1Jsbrant Wouters vermeld in acts v a n 7 . 3 . 1 4 7 6
(Aant. 111), 8.3.1476 (Aant. IVa) 20.3.1476 (Aant. V).
4. Vrederick Schade, vermeld in acte van 8.3.1476
($ant. IVU).
6. Johan Schade,vermeld in acte van8.3.1476 (Aant.IV”).
6. Willem Schade, vermeld in acte van 8.3.1476 (Aant.
IV”) profest broeder bij de Regulieren te Utrecht.
7. Ghzjsbert Schade, vermeld in acte van 8.3.1476
(Aant. IVb) waaruit blijkt, dat hij buiten het land van
Utrecht verblijf hield en bij eventueel0 terugkeer, zooals
het in de acte heet ,binnenlants Gomt,” hij het bewijs van
zijn aandeel in de erfportie zijner moeder zaliger zal overdragen aan Deken en Capittel van Oudmunster.
Het lijdt geen twijfel of deze Ghijsbert is dezelfde,
die in Rotterdam voorkomt als brouwer en organist,
gehuwd met Margriet Biscop (dochter van den burgemeester Pieter Jansz. Biscop) en eerder weduwe van
Martyn Gerritsz. schepen en eigenaar eener brouwerij
in de Hoogstraat. Vgl. Het Weesboek van Rotterdam
No. 678 fol. 33~50 en 36 (Aant. VI), Schuldboek NO 1
van Rotterdam fa 186,266 (Aant. VII en VIII), Lijfrentenlegger te Utrecht, 1 ne 610 Ao c. 1491, fol. 167-1, (Aant.
1X), Maenboek van den thesaurier le Delft, 1482 (Aant.
X) Blafferd inkomsten Memorieheeren te Rotterdam
1472 - 1603 en 1603 - 1699, waaruit o.a. blijkt, d a t
hij in 1008 en zijne echtgenoot0 ,de organiste” in
1632 moet zijn overleden. (Aant. X1), Uiitrekksel uit
r e k e n i n g late kameraar te Utrecht over de verstorceh
lijfrenten (Aant. X11) en het regisfer der renten competeerende de Leprosen te Rotterdam 1438- 1664 (Aant. X111).
Uit het bovenstaande getoetst aan de hiervolgende
Aanteekeningen blijkt o.i. genoegzaam, dat Ghrjsbert of
Ghajsbrecht Schade die van 1480 - 1608 te Rotterdam
voorkomt en aldaar was gehuwd met Margriet Pieter&
Biscop dezelfde persoon is als Ghijsbert Ger$sz. Schade
te Utrecht, die volgens acte van 8.3.1476 het land van
Utrecht verlaten had en dus een broeder was van A d a m
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Schade te Utrecht, aldaar gehuwd met Catharina ( J a n s
Borredochter) en valt de oorzaak beter te verklaren van

als Utrecht gbenge ende gave is die ick bad jairlix mit twee
morgen ende viertyen een clipper scafte lants eggen ende eynden
mit allen boren toebehoren alst gelegen is buten der Tollenstege
aen die oestzyde des Ryns dair Dirck van Zuylen boven naest
gelant is ende der stat meent beneden ende aent Zuyteynde den
Ravenscben dyck ende aent noerteynde Aernt Ram dair van ick
der kerken tondemunster voirscreven den vryen eygendom op
datum sbrieffs in den gerichte van der Tollenseege off overgegeven
hebbe nae uutwysinge der brieve die dair ofi syn. Ende ick
schelde dairom den voirs heren deken ende capittel ende hoiren
naecomelingen voir mU ende munen erfnamen van den alingen
renten voirs. claerlyktn qwyt ende dancken ben dair off goeder
betalinge den lesten pennynck mitten eersten Ende ick bebbe
mede geloift ende gelove voir my ende voir mynen erfnamen den
voirs. heren deken ende capittel ende boren nacomelingen dese
voirs. vier ende twiuticb loet zulvers eode zess groet sjaers ende
den vryen eygendom dair off jair ende dach te vryen ende te
waren alse erlcoeprecbt is ende alle voircommer of te doen. Ende
wy Adaem S c a y ende Dirck S c a y gebrueders des voirs. Geryt
Scayen sonen hebben geloift ende geloven aen banden den heren
deken ende capittel voirs. ende boren nacomelingen alse dat wy
hem dit voirs. zulver ende zess groet sjaers vrycn ende waren
sellen alse erfcoeprecht is. Ende alle voircommer off doen sellen
soe lange wy leven sonder arcb. In kennysse hier off soe hebbe
ick Gheryt Schay voirs. myoen segel aen desen brief? pedaen
over my selven Ende wy Adaem ende Dirck ScAay gebrzceders
voirs. hebben samentlyck gebeden Ysbrant WoufersP onsen zwager
desen brieff over ons te besegelen met synen segel want wy op
dese tyt selve geen Pegele en hebben dat ick Y.sbrant Woutersz.
voirsz. ter bede van der voirgenoemde Adaem ende Dirck geern
gedaen hebbe Gegeven int jair ons beren dusent vierhondert
vyff ende tseventicb des Dynxsdages na den Sonnendach in der
vasten gebeten Letare Jberusalem.

het groot aantal A d a m Schade’s, Schadee’s die vanaf het
begin der 16de eeuw tot op heden nagenoeg in iedere
generatie in het Rotterdumsche geslacht Schtrde, Schadee
voorkomen en wiens leden voor een groot gedeelte zegelden met hetzelfde wapen als de Ulrechtsche familie, waarbij ook menigmaal de spelling ,Schadee” gevolgd werd.
Aanteekeningen.
1. 18.7.1439. Sinte Mìargrietenduch 1439.- Allen dengbenen
die desen brief zellen zien of horen lezen doe wy verstaen Gherit
Ytultinck, scouLe, Jan Wantenair, Gherit de Brouwer, Cibysbert
Heynrioszoen ende Jan Hermanszoen buerrade yn Tollenstege
by Utrecht, voer ons quam in den voirseyden gberecbte Jan
Daemszoen ende gaf over mit zinen vryen moetwille Gherit S&de
ende Aliden zinen wioe Janszuster voirgenoemt den stadtbrtef ende
dat rechte derdendeell van den goede daer die voirseyde Stadtbrief of spreect daer onze teghenwoerdigbe brief doergesteken is
ende alle rechts ende toezeggben dat hi daer an hadde. Ende
Jan Daemszoen voerseyt verteecb daerof ende van allen brieven
die daer of ruerende zyn tot behoef Gherit Schaden ende Aliden
zineu tuiue Jans zzbster voirgenoemt alze recht 1s Ende loefde
hem mede dit voirseyde derden deel1 van den voirscreven goede
jaer ende dach te waren ende Irlleu voercommer of te doen.
In kennissen der waerbeyt hier of zo bebbe ic Gberit Qtultinck, stoute voirs. minen zegbell an dezen brief ghedaen vaus
gherechts weghen over my zelven ende mede over die buerrade
voirseit ons boerre beden will. Eode wy buerrade voirseyt o’rconden eude tughen dit onder ons scouten zeghell voirgenoemt ende
hebben hem gbebeden dezen brief mede over ons te bezegheien mit
zioen zegbell want wy daer mede over ende aue waren daer dit
gbeschiede alze voirscreven is. Gbegbeven int jaer ons beren
dnzent vierhondert neghen ende dertich des Mauendaghes op Sinte
Margrietendacb. - LTransfïx bij een acfe van 30.3.1417 in archief
van Oudmunster (Riksarchief Utrecht)l.
11. 15.9.1470 oes’ Saterdajes na O&r Vrauwendach Nativitas

1470.- Alle denghenen die desen brief sellen zien of horen leser]
doe wy verstaen Jacob Aerotzoen schout Laurens Peterzoen Heynrit van Hyen Peter zoen Geryt L:lmbert zoen ende Willem Meertyn zoen buerade in Tollestege by Utrecht dat voir ons quam int
ghsrechte Geryt Daem zoen eude gaf over tot onser antwmrde
Geryt kade den etatbriet ende dat rechte derdendeel van den
goede dair die voirgenoernde statblief of spreect dair onse tegenwoirdige brief duergesteken is ende alle rechts ende toesegpens
dat hy dair sen hadde, Ende vertheecb dair of mede van allen
brieven die dair 00 ruerende syn tot Geryt Scaden behoef voirgenoemt alse recht is ende loeftlet hem mede jail ende dach te
waren ende alle voircommen of te doen. In kennissen der wairheyt hier of so heb ic #Jacob Aernt,zoen schout voirscreven
mynen zegel sen desen brief gbedaen vans gerechtswegen over
my selven ende mede over die buerade voirs. om hore beden wil
Ende wy buerade voergenoemt oirconden ende tugen dit voirstreven onder des schouten zegele voireenoemt ende hebben hem
gebeden desen brief mede over ons te bezegelen mit siuen zegele
om eebreeck wijl onser zepele op dese tut. Gbegeven int jair
ons heren dosent vierhondert ende tsevent.ich des Saterdapes na
onser Vronweadacb Nativitas.[Transfix bO een acte van 30.3 1417 in Archief van Oudmunster

(Bjksarchief Utrecht.)]
111. 7.3.147ö. Des Dynxsdages ?Ea den Sonnendach in der vasten
geheten Letare JIerusalem dusent vierhondert vyff ende tseventich.
(1476).- Alle dencrhenen die desen brieti zellea zien off horen
lesen doe ic verstaen Gheryt &ay, dat ic belye ende kenne alse

dat ic vercoft bebbe den Eerbaeren heren deken ende capittel
der kerken, t oudemunster tUtrecht om een zeker somme van
gelde die sy my tot mynen wil1 vol1 ende all betaelt hebben den
lesten pennynck mitten eersten vier ende twinticb loet fyos zulvers na der stat recht van Utrecht ende zesa groet aulck payments

[Transfix bij eene acte van 30 3.1417, in archief van Oudmun-

rter (Rijksarchiet Utrecht)]. Het zegel van Gheryt Stade vertoont
ie dwarsbalk in den rechter bovenhoek vergezeld van een wasrenaar.
1Va. 8.3.1475. Des Woensdages op ten achtsten dach in der nraent
van Merte 1475.- Alle denghenen die desen brief selleu zien
of boeren lesen doe wy verstaen Dirck Heer Roelof zoen, schout,
Pelgrim Wantenaer, Herbert Geryt zoen, Geryt Aernt zoen
snde Zweder van der A. bueraden in Tollestepe by Utrecht, dat
voir ons quamen int gerechte Adaem, Dirck, Vrederyck, Johan,
Geryt Schaeyen soenen die hy hadde hy Alyt sinen wioe, Daem
Janssoensdochter ende Ysbrant Wouterzoen Ende aldair so gaven
llse Daem voirs. voir hem ende voir Katherinen hen wive,
Dirck voirs. voir hem ende voir Aelbertgen sinen wive, Ysbrant
voirscreven voir hem ende voir Hildegont sinen wive, Geryt
Scaeyen dochter die Geryt voirs. badde by Alyt sinen voirwizqe
voirscreven dair sy elcx op dese tyt wittelike geboerte by hebben,
Vrederyck voirs. gaff uit syn selfs hant voir hem selven Ende
Johan voirscreven gaf mit bande synre mage van sineo vier
vierdelen die dair tegewooirdicb ende voir ogen waren over
Beryt Scaey horen vader elcx hoir aendeel van den renten dair
len statbrief van Utrecht mitten opene tra(n)sfix brieven of
spreken dair onse tegenwoirdige brief doer pesteken is ende
rertbegen dair of ende van allen rechte ende toeseggens dat cv
lair aen hadden ende mede van allen brieven die dair ol rui-ende syn tot Geryts behoef voirgenoemt alse recht ende oirdel
wyade dat sy sculdich wasren te doen also hem dat aengecomen ende bestorven is van Alyt hore moeder doet. Terselver
:yt quam voir ons int gerecht brueder Willam Gerytszoon ende
:oende ons enen opene machtbrief sprekende van woirde tot
noirde aldus: Wij pryor ende pemepn convent van den Repuieren bynnen Utrecht doen kond allen luden dat wy machtic b
remaect hebben ende maken machtich mit depen onsen brieve
trueder Willam G e r y t s z o e n van onser wegen ende in onseu
iame voir den schout ende buerade in den gerechte van der
rollenstege by Utrecht over te geven Geryt Scaey alsulc aenleel, recht ende toeseggens alse wU van wegen brueder WiZZam
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&eryt Scaeyen zoetz onse mede professide brueder hebben aen
den vier ende twyntich loet sulvers ende sesse groet sjaers dalr
den statbriet van Ut.recht mitten trdnstixbrieven ot spreken
also brueder Willam Scaty voirs. dat aengecumen ende bestorven
is van Alyt synre moeder doet Daeti& Janssoens dochter die des
voirscreven Geryt Scaeyen voirwyf WPS. Ende dair voirt van
onser ende synre wegen of the verthien ende allen. brieven die
dair 01 ruerende syn tot Geryt Scae2/sn behoef ende dair voirt
in te doen ende te laten geliken of wy dat selve mit hunde ends
mit monde deden. Ende so wes brueder Willan~ iierytzoen voirs.
hier in van onser wegen doen sdl dat geloven wy voir ons
ende voir onse uacomelingen tot ewigen dagen vast ende stade
te houden te voldoen ende nyt te verbreken neun weder te seggen in
geenre wys sonder arch. In olrkonde der waerheit so hebben wy
onss convents zegel1 aen desen brief gedaen. G hegeven int jair ons
heren dusent vier hondert vijf ende tseventiuh op ten achten dnch in
Maruio. Ende doe wy desen openen machtbrief gesien ende wel verstaen hadden ende aldair so begeerde brueder Willanl voirscreven
eens oirdels 01 hy overmits den voirs. opene machtbrief also
gemachtich wair dat hy van wegen ende in name des couvents
van der Regulieren voirscreven overgeven machte hoir aendeel
van den renten dair den voirs. statbriet mitten transfixbrieven
of spreken ende dair of vertyen mo.ht gemachticht tot Geryts
behoef voirs. na uutwisinge des machtbriefs voirs. Ende hem
wert gewyst mit recht ende mit oirdele dat hyt wel doen mocht
behandeliken elkermale syns rechts. Doe dit gedaen was ende
aldair so gaf brueder Willam voirs. gemachticht over Geryt Scuey
voirscreven des convents aendeel van den renten dair den voirstreven stetbrief mitten transfixbrieven of spreket na uutwisinge
na uutwisinge des mauhtbriet’s voirscraven. Ende vertheech dair
ot gemachticht tot Geryts behoet voirgenoemt ende van allen
brieven die dair of ruerende syn alse recht ende oirdel wysde
dat hy sculdich was te doen in allen manieren ende voirwoirden
als den voirs. opene machtbrief inhaut ende begrepen heeft
sonder arch. Ende opdat dit vaste ende stade blive so heb ick
Dirck Heer Roelofzoon, schout voirscreven minen segell sen
desen brief gedaen tenen’oirkonde yan des gerechts wegen voirstreven over my selven ende mede over die buerade voirseyt om
hoere beden wil. Ende wy buerade voirscreven oirkonden ende
tugen dit voirscreven onder des schouten segell voirs. Ende
hebben hem gebeden desen brief mede over ons te besegelen
mit sinen segele om gebreek wil onser segelen op dese tyt,
want wy da;r mede by, over ende aen waren dan dit aldus
ppschiede gelyck dat voir bescreven staat. Ggegeven int jair
on4 heren dusent vier hondert vyi ende tseventich des Woensdages op achsten dach in der maent van Mael te.

geven den voirseyden heren 80 wanneer sy hem des vermanen
uite vermanen doen, Alle alsulck deel rechte ende toeseggens
alse hem aengacomtn ende bestorven mach wesen van den voirs.
vier ende twyntich loet sulvers ende sesse groet sjaers erflike
renten van dode Alyt Uaem Janszoells dochter synre moeder
voirsayt che Geryt bcaey voirgenoemt syn voirwyf the wesen
plach. Alle diuck sunder al,gelyst. Ende op dat dit vaste ende
stade blive soe hebbe iuk Dirc;k heer Roelof zoen schout voirseyt
mynen segel deU desen britt gedaen tenen oirkonde vans gerechts
wegen over my selven ende mede uver die bueraden voirseyt
om hoere beden wil. Ende wg bueraden voirgenoemt oirkonden
ende tugen dit voirscreven onaer ons schouten segele voirseyt ende
hebben hem gebeden oesen brief mede over ons the besegelen mit
sinen segele om gebreck wil onser zegelen op dese tyt want wy
dalr mede by over ende aeu waeren, dair dit aldus gheschiede
gelyuk dat voirbesureven staet. Ghegeyen int jaer ons heren
dusent vielhondert vyf ende tseventich des Woensdages op ten
achsten daUh in der maent y:rn Merte.-

[Transfix bij acte van 30-3-1417 in Archief van Oudmunster
(Rijksarchief Utrecht)].
1 V b - 8 Maart 1475. - Alle denghenen die desen brief sellen

zien of hoeren lesen doe wy verataen Dirck Heer Roelof zoon,
schout, Pelgrim Wantenaer, Herboert Geryt zoen, Geryt Aernt
zoen ende Zweder van der A boeraden in Tollenstege by Utrecht,
dat vonr ons quamen int gerichte Geryt Scaey ende Geertruyf
syn ruyf ende gaven over tot onser antwoirde mit phesamender
hant Heynric ZegerLoen den schout op dese tyt der kerken van
Oudemunster tot behoef den Eerbaeren hpren deken ende capittel
der kerken van Oudemunster voirs. gelegen binnen Utrecht den
statbriet mitten transfixbrieven ende den vryen eygendox van
vier ende twyntich loet sulvers ende sesse groet sjaers erflike
renten dair den statbrief mitten transfixbrieven voirseyt of spreken
dair dese onse tegenwoordige brief duergesteken is ende verthegen
dair of Ende mede van allen brieven die dair of ruerende syn
tot der heren brhoef voirgenoemt alse recht ende oerdelle wijsde
dat sy sculdich waeren the doen Ende loefden se hem mede jair
ende dach the waeren vry alse erfcoeprecht is. Eude alle voircommer of the doen. Ende mede soe geloefden Ge@ Scaey ende
Geertruyt yn wyf voirseyt also wanneer dat Qhysbert Geryt
Scaeyen zoen voirseyt die hy hadde by Aleyt Daem Janssoens
dochter sinen roinuive saliger gedachten binnen lants coemt dat
dan die voirseyde Ghysbert mede sel comen ve.-thiCn ende over-

[Transfax bii een acte van 30.3.1417in archief van Oudmunster
(RGksarcJzìef Utrecht)].

V. -- 20.3.14ï5. - Allen denghenen die desen brieff zellen
zien off horen lrsen doe wy verstaen Gheryt Scaey, Adaem
S c a y ende Ysbrant WouterszD. alsoe iuk Geryt Scay v o i r s .
den eerbaeren heren deken ende capittel der Kerken t Oudemunster Utrecht vercoft ende in den gericht van der Tollenstege overgegeven hebbe der) vryen eygendom van vier ende
twintich loet zulvers ende ze,ss groet sjaers mit twee mergen
ende viertyen een clipper scafte lauts gelegen optie oestzyde
van der Tollenstege na uutwysinge des eygendomsbrieffs die de
heren voirs. dair uil hebben. Soe ist dat wy Geryt Scay, Adaenb
Scay ende Ysbrant Wouterszn. voirgenoemt dairom gtloift hebben ende geloven voir ons ende voir onse erfuamen mit gesamenderhant ende elcx van ons voir al1 aen handen :den Eerbaeren heren deken ende capittel voirgenoemt, wairt sake dat
die heren deken ende capittel yoirs. bynnen jaers naestcomenda
dpse voirs. vier ende twintich loet zulvers ende zess groet sjaers
alsoe vry ende alsoe losse alse sy die van Geryt Scay voirscreven ontvangen hebben weder overgaven in den voirs. gerichte
van der Tollenstege Ysbrant Wouferszn. voirs. alse dat wy Geryt, Adaem ende Ysbrant voirs. dan bynnen der eerster maent
na dier overghyft den voira. heren wedergeven ende betalen
hondert een ende tseventich gouden Hollantsche rijders off payment hore weerden indiertyt der betalinge ende vierdenhalven
stuver mer ist sake dat die heren deken ende cnpittel dese
overghyft bynnen jaers in manyeren voirscreven nyet en doen
soo syn wy dan quyt ende ontslagen van der lasten in desen
brieti begrepen ende ij dan qwyt ende doet sonder arch. In kennisse hier ofi soe hebben wy Geryt Schuy ende Ysbrant Wouterszn.
voirs. onse sepelfn aen desen brieff gedaen over ons selven als
mede over Adaent Scay voirs. om synre beden will. Ende ic
AcZaem Scay voirs. belye endo kenne dat onder des voirs. Geryt
S c a y e n m y n s v a d e r s ende Ysbrandt Woderszn. myns swagers
segelen ende hebben hem gebeden desen brieff mede over my te
hesegelen mit horen segelen, want ic op dese tyt selve geen
segel en hebbe Gegeven int jair ons heren dusent vierhondert
vyff rnde tserentiuh op ten twintichsten dach in Meerte.
rrchief Oudmunster, RGksurchief Utrecht].
. - [Extract uat Weesboek znhouatde de rekening en verantwoording tel? overstaan z’an Feesmeesters over het beheer der
goederen van Weeskideren 1469--1512. - Inventaris archief

Weeskamer Rotterdam no. 578. fa 33~80 en 36.1
Upten lesten dach van January int jaer zevën ende tseventich-(1477).
Dit sün alsulke goeden toebehoerpnde Geeryt Martyo Geerytszoens wee;kint daer moeder of is Margriet Piefer Bisscopsdochter
geregistreert by Jacob Geerytssoen ;oeet van denselven weeskinde. Ende by Aernt Boure ende Willem van Mondfoorde,
weesmeesters by Pieter Bisscop ende Willem siin zoen. . . . . .
Upten XVEten dach van Aprille int jaer twee ende tachtich
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(1482) dede Jacob Gecrytszoen ‘siin rekeninge voer Pieter Gysbrechtszoen ende Claes Best weesmeesters, voer Willem Bisscop
voer Ghysbrecht Scay ende voer Margriet, moeder vant weeskint
van siin ontfang ende uutgeven van den XXVI”” daoh van
January anno LXXXI (1461) totten voorsegden XVen dach toe
van Aprille anno LXXXLI Ende hij blijftet weeskint sculdioh
van desen rekeninge XVIII íi’ groot ende XV stuver groot, des
hout hg süo actie upte LIII ‘1: Hollands alsoe voorscreven staet.VIT. - [Extruct uit Schuldboek No. 1 blz. 186. - (Gemeente-

Archief Rotterdam).]-

149d.- 16 of 17 Februari. Iu Willem Cornelissoon kenne
ende liede dat ic wel ende wettelic vercoft eode overgegeven
hebbe Ghysbrecht Scay de orgelist off den (houder) een half
sesten deel van twee sate lants ende erven met busbeen eode
uuterdyck die daertoe behooren gelegen in den ambochte van
Cralinge also vry ende ouvry als my dat angecomen ende anbesterven is van Cornelis Vritnckesoon mijnen Vader saliger gzdachten ende h?eft belegen die een zate die prochiepaep van
Cralingen nu Jan van Duvoorde uude westzyde ende Adriaen
Michelssoon oostzyde elcx mit eygen ende mit erve ende dander
sate heeft belegen Ariaen Michelssoon ande westzyde ende tgroote
gasthuys tot Rotterdam ande Oostzyde elcx mit eygen ende mit
erre na inhout de 11 brieven die daerofi syn ende ic hem mede
overgegeven allsoe vercoft dit half sestendeel in dese twee saten
lants voirssegd om een somma van penningen die my Ghysbrecht
voorssegd vol1 ende al1 wel betxelt heeft den lesten penning mitten
eersten Ende stelde Gbyshrecht voirssepd daer van qnyt voir my
ende mynen erven ende allen anderen die quitantie behoven. Ende
gelove voor my ende mynen erven Ghysbrecht voirssegd ende
synen erven dit voirsegde lant te vrien ende te waren van allen
layte als voor date des briefs daerup wesen mach als rry lant
ende als my dat van mynen vader saliger gedachten angecomen
ende anbestorven is. Alle dinc sonder argelist. Ende waert sake
dat doer gebrec an ware soe heb ic Geeryt Doessoon daervoer
ghelooft ende dat versekert up myn huys ende erve daer ic nu
ten tyt in woene gelegen upt Oostende ende heeft belegen Vranck
Claessoon an de oostzyde ende de stege ande mestzyde. Des
waren.. . .
(Daaronder stond) Arent Pieter Janssoon schout van Cralinge,
Pieter Yemetssoon ende Jan Ariaenssoon Widoge als buerluyden.
VIIT.- Extract uit Schuldboek No. I, bl. 256 (archief Rotterdam)
1492, 8 Nov. - IC Ghysbrecht Scay doe kond allen luxden
dat ic sculdig bin Geeryt Marbnssoon l lc. Rins gulden ten
XL grooten tstuc die ic hem off den (houder) des briefs gelooft
hebbe ende gelove wel te hetalen een sestendeel tot Sint Bavendage nu naestcomende ende noch vyf jaren lanc alle jare up
Sinte Bavendach een seatendeel elcx den naestcomende Ende
dat heb ik versekert upt half huys brouwerie ende erve daer ic
nu tertyt iu woaene daert geld voirsegd off melt eude voirt up
al1 myn goet gewonnen ende ongewonnen waer dat men die bevinden sal ende daer jegens nu sal ic my niet verweren noch
doen verweren met geenen rechte geestetic noch waerlic alle
dinc sonder argelist des toirkonden soe heb ic gebeden meester
Jacob Janssoon ende Ghijsbrecht Willemssoon desen brief over
my te besegelen twelk wy alsoe geJaen hebben om bede wille
van Ghysbrecht voirssegd upten VIIIen dach van Novembri Ao
XCII (1492).
1X. - ,,Legger van der staat van Utrecht hoeren versegelden lyffrenten” vati c. 1491 (Cat. van het archief Utrecht le Afd. No.
610) bl. 167 ,,Gysbert Geryt Scadensoen ende Margriet syn wy#
tot live Geertruden Dirck Scadendochter V fi?‘.
X. - [Maenboeck van den Thesaurier A0 1482, archief Delft.]
,,Ontfanck van vercotte losrenten Item vercoft Ghysbrecht Schay
,,van Rotterdam, den organist twye pont groot tjaers den pen,,ninck gerekent voir XVI comt X X X I I ‘u groot verschinende
,,deen helf pa Januari ende dander helf pa Juli comt llc L V I
,,g Hollands”,
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X1. - [Extract uit Blafferd der inkomslen van de Memorieheeren

in Rotterdam.

Inventaris archief van Kerkmeesters, 1472-1503, NO 4911
Registrum de memoriis de anno LXXTI (1472)
Up t Oosteynde
Item up Martiin Gerrytzoens 1) huus. . . . . xx stuver
Registrum memoriarum
scriptum anno LXXIX (14711)
Upt Oestende
Up Martyn Gerriitszoens huus
pasche x stuwer
et
pauli
. . . . . . . . .

x stuver

Registrum memnriarum
scriptum LXXX (1480)
Int Oesteynde
Up Ghisbrecht die organìsten huus
paste
x
stuver
et
pauli
. . . . . . . . .

x stuver

[Extract uit. id. 1503-1599, no 4921

Registrum memoriarum
scriptum
anno
Domini 1507 . . . . . . .
dat Oestende
Item Ghysbrecht die organist huus courersionis pauli.
Item
datselfde
huus paste . . . . . . . . x
Registrum memoriarum
scriptum
anno
Domino
150R . . . . . . . .
dat Oestende
Item Griet die organist huus conversionis pauli .
Item datselfde huus paste . . . , . . . . .
Registrum memoriarum
scriptum anno Domini 1531
. . . .
Item op Griete organisten huys ‘nu’ Melis Ariaensz.
‘) pauli . . . . . * . . . . . . .
Item op tselfde pasche. . . . . . . . . .

fo 32
x sturer
stuver
f0 39 vo.
x stuver
x stuver
fo 243
x stuver
x stuver

[Alzoo wordt de rente betaald over het huis ,,upt
Oesteinde” door:

Martin Gerritzoen 1472-‘79.
Ghysbrecht die organist 1480-1507.
Griete organisten 3) 1508-1531.
Melis Arienzn. “) 1531.
Martyn Gerrytzn 1472-1459. Volgens Aaoteek. VI
(zie hierboven) is in 1477 dood. De resteerende jaar-

renten 1477-79 worden op zijn naam betaald door zijne
vrouw Margriet Pieter Biscop.
Blijkens Archief Weeskamer no. 578, fo. 36, heeft
Margriet rekening gedaan van de huishuur van het
kindsdeel, huis en brouweru enz., van ‘t jaar ingaande
Bamis 1577 tot Bamis 1581, loopende over een termijn
van vier jaren.]
X11. - Rek~ling van den len kameraar der stad Dirck Kneep,
over het jaar Lichtmis 1507 tot Lichtmis 1508 (Cat. Archief
Utrecht 10 Afd. no. 589 fo 34.) ,,Dese nabescreven personen ziiu
gestorven inden jaer XV’TII ende hadden lyfrentpn aen onse
stadt als hier nabescreven staet
. . . . . . . . . . . . . . . . . d . . . .
x IC
fo 35 Dirck Geryf Scadenzoen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*) Eerste man van Margriet Pieters Biscop.
2) Man van Maritio Willem Biscop, dochter van den broeder van
Mergriet Pieters Bikop.
8) fo. 234 va” regel 5 V.O ., 1530 Up Griete organisten hnys nu Melis
Ariaensz. pauli.
It. op tselfde Pasohe.
‘) f”. 243, 1
1532 Up Griete organisten huys nu Melis
Adriaenss, pauli.
It. op tselfde pasohe,
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Rekening van den len kameraar der stad Henri& Wilgerss.,
over het jaar Lichtmis 1509 tot Lichtmis 1510. (Gat. Archief

gueden houden ende arresteren tot allen plaetsen waer men se
bevinden zal ende alzoo gearrestert houden ter tyt dat wij vol-

Utrecht, 10 Afd. no 589).
fo 27. ,,Dzse nabescreven personen zyn gestorven ‘) iodejaer
XVC ende negen ende hadden lgfrenten sen onse stadt als hier
. . . . . . . . . . . . . . . .
nabescreven
staet
Paeschen
Victoris heel rent
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
x N
Dirck ende Ghysbert Gerit Scayen kinderen
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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XUI. [Extlact uit het Register van Renten competeerede die
leprosen der stede van Rotterdamme 1438-1564, fa. 4 ro.] 24
Dec. 1523.

Wy Burgemeesters Soepenen Raide Tresoriers ende alle die
goede luyden gemeenlick Vdn der poorte van Rotterdamme, doen
kond allen luyden hoe dat wy om te vervallen die groote tosten
ende lAsten die de voorsegde stede heeft van der bede ende anticipatie ende ook van der reparatie ende onderhoudenisse van
poorten ende mueren van der voorsegde stede, wy by consent
ende ottroye ons hier of gedaan by der Keyzerlycke Majesteyt
Coniuck van Cas.ilien die God bewaren wil ende ook bij rade
ende goetdunken van onze gopde luyden van der vroescip wel
ende wittelick vercoft hebben Margriet Gysbrecht Scayen weduwe
of wye houder ware van desen brieve, vyftien stelling groot
Vlaems, off payment in anderen gueden gelde, datter guet voor
is sjaers ewelioken staende tot erffelicke renten opte poorte van
Rotterdamme mit dezer voorwaerden. dat wy off onze nacomelinghen dese voorscreven renten sullen mogen lossen ende off
quyten eluk eenen penninck sjaers mit sesthien penninghen totten voorsegden renten ende toeloop van der tyt verschenen
wezende ende dit alt@ te lossen als wy off onze nacomelinghen
willen, ende niet te lossen dan dit geheele somme teffens mit
alsulcke payemente als dan loop hebben zal, na der valuatie
van den prinoe van den lande, welcke vyfrhien schellinge groot
Vlaems sjaers vciorschreven wy Margriet Ghysbrecht Scayen
weduwe voorsegt vercoft hebben om een somme van penningen
die sy ons totter voorzeider poorte behoeff vol ende al wel
betaelt heeft den lesten penninck metten eersten, ende die wy
voort uutgegeven hebben in openbaren nootoirbare van der voorzeider poorte. Welcke vyftien schellinc groot sjaers vborsegd
wy alle enda elck onzer vooral gelooft hebben ende geloven
als goede lpeden te gelden ende wel betalen den voorzeiden
Margriet off den houder des briefs of haren zeeckeren bode,
bringer desfr letteren of van den transcrifte daeraf bezegelt met
eenen zegel autentyck. Alle jare op ten heylighen Kersdach OP
binnen veertien daKen daarna onbegrepen ende onbecommert vry
te leveren binnen der Stede van Rotterdamme ende dat tot wat
tyde dat wy ot ouze nacomelinghen dese voorsegde renten gelost
sullen hebben soo zullen wy ende die poorre voorseit van de
voorsegden renten ende van allen den voorwaerden die in desen
letteren eescreven staen 10s vry ende quyt blyven tot eeuwigen
dapen. Wner t o?ck sake, dat Margriet voorsepd alle jaren
van de voorsegde renten niet betaalt en worde alzoo voorsegd
sta&, zoo hehhen wy gelooft ende geIoven voor ons ende onze
nacomelinghen den voornoemde Margriet of den houder des briefs
te geven van recht,erleystinphe twaelff groot Vlaems sdaechs
zno langhe als wy in eebreke waren sonder affcorten off te
minderen die principlel renten voorsepd. Ende om alle deze
voorsegde voorwaarden vast ende wel te houden, 900 hebben
wy verbonden ende verbinden ons selren onze oir ende nacomelinphen ende a.lle onze gueden roerende ende onroerende, die
wij nu hebben off naemaels vercrgghen mopben waer dien zyn of
hevonden zullen worden, ende bidden alle(de) rechteren, waert dat
wy in gebreecke waren (van) celden dese voorscreven renten
of van eenighen anderen zaecken die in dese letteren prescreven
staen, dat sy dan ons onze oir ende nacomelinghen ende alle

1) Dit. wil zeggen dat sii reeds in een vroeger jaar overleden waren
zooals de acte van 1509 bij Dirck Gheryt Soade genoegzaam verklaart.

daen zullen hebben, ende hebben daarom verteegen ende vertiën

voor ons, onze oir ende nacomelinghen alle previlegien van behendiaheden, loosheden ende van subtylen ronden ende daertoe
alle waerlick recht, ende alle andere saeken die ons tephen dese
dingen hulpe off stade doen mochten ende die voornoemde Margriet of den houder des briefs letten, deren, hinderen of onstade
zouden moghen doen in eeniger manieren. Ende waert saecke
dat dese lettere mit ongeval worde verloren, gestolen, verbrant,
geschoort 013 gequetst, zoo geloven wy heur eenen alzoo gueden lettere als dese weder te geven bezegelt mit onzer poorte
grooten zegel voorseit na den t,ranschrifte daer off bezegelt mit
eenen segel autentyck binnen der eerster maent na dat sy ‘tons
gethoont zal hebben. Ende omdat wy willen dat alle dese voorstreven voorwaerden vast ende wel gehouden moghen worden
soo hebben wy tot eenen oirkonde desen brief bezegeIt ende
der voorzeider poorte grooten zeghel hieran gehanghen up ten
heilighen Kersavonde int jaer ons heeren vyfthienhondert drie
ende twintich ende was bezegelt met een groen uuthangend
zegela.
Gecollationneert,jegens de principale bezeghelt asvoren geschreven
in parchemyn ende accordeert naer collatie by my
(get.) Van der Chys, notarius publicus.
Uit bovengenoemde aanteekeningen blijkt volkomen de onjuiste plaatsing van Murgriet Biscop als de vrouw van (rlysbrecht
Dircxs Scay op f O. lR8 van het Rotterdamsch Jaarboekje gde
jrg., 1911.

Volgens lyfrenten-register Utrecht sterft:
1518/19. Margriet Gysbert Dircxs Scaden uyff, blukens:
,,Extract uit den legger van der Stadt van Utrecht hoeren ver,,zepelden lyffrenten 1510, deel 1 (catalogus van het archief der
,,stad Utrecht le afdeeling no. 610).
(bl. 24): ,,Mergriet Gysbert Stade Dircszwyff.”
,,Extract uit de rekening van den len Kameraar der stad
,,Utrecht over het jaar Lichtmis 1518 tot Lichtmis 1519 (cata,,logus van het archief der stad Utrecht 1’ afdeeling no. 589).
fol. 29. ,,D ze nabescreven personen zUn gestorven in den
,,jaare XVTIt en hadden lyfrentcn aen onze stad”:
,,Mergriet Gysbert Scaden uyff V 9”
terwijl :
,,Margriet Gysbert Scaden wed.” te Rotterdam op Kerstavond
Ao 1523 nog renten koopt bU de Leprozen (zie Aant. X111).

Genealogie van het geslacht
door Dr. A. L. HEERMA

VAN

Baerdt

of Baarda,

Vos6 en D. D. OSINGA.

(Vervolg van XLVIII, 89.)
C 11. Prans

Tiettea (Baerdl)2 ‘), te Salwerd onder Franeker
1647, 1666, leeft 16 Mrt 1668. Hij huwt Tyam
Sybedr., e.1. 1666; zij weduwe 24 Apr. 1668, overl.
vóór 1664.
Uit dit huwelijk:
1.
111.
Frans&. Baerdt. Zij huwt Sydts Minnes,
te Arum 1081; e.1. 1669, 1667.
3. Deed Frans&. Baerdt, 1669. Z, huwt Sipcke

27) Hij is 1552 ,bloedmomber” over de weezen van Epe Abbes en
Ambroaia Romokedr. te Welstjjp. Tijdens het afdrukken van dit
artikel signaleerde de heer J. Virierda-te Leeuwarden in de kerk te
Welsrijp de grafzerk van dat echtpaar, waarop als E, A.‘s wapen
voorkomt het Baerdt-wapen als gevoerd door Sybe Gerlofs B. (vgl.
kolom 36). Hieruit volgt vrij zeker, dat de moeder van Epe Abbes
tot dit geslacht behoorde; vermoedelijk was zij een zuster van Tiette
Folperts Baerdt (1).

--

-
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Jans, el. te Erckens onder Franeker 1567, overl.
vóór 1604.
4. SyBe I+ausen Baerdt, volgt C IIIbis.
C 111. Verlof Fransen Baerdl, 1669, wordt burger van
Franeker 22 Dec. 1667, leeft 1604. Hij huwt 10
vóór 1667 Jaeyts Ruyrtsdr., e.1. Salwerd 1681; 20
Bauck Riencksdr., overl. Salwerd als weduwe kort
vóór 19 Nov. 1627.
Uit het eerste huwelijk:
1. Ruerdt fferlofs (Baerdt), te Salwerd 1601.
Wellicht 2. Tyam Qerlofsdr. Zij huwt Hoyte Hoytes;
e.1. Dongjum 1699, 1602. Hij hertrouwt
vermoedelijk Trijn Gerlofsdr. (C 111 10).
3. Frans Gerlofs, volgt C IV.
n
4. Meinert Qerlofs, met Sybe Gerlofs Baerdt
>,
(C 111 7) naastleger te Deinum.
Uit het tweede huwelijk:
6. Itske Qerlofsdr. (Baerdt). Zij huwt Wibe Harings,
el. Dongjum Apr. 162 1, Salwerd Mei 1621,1627;
zij weduwe 10 Mei 1633.
6. Jpke” Berfofs (Baerdt), te Lutkelollum 1627. Wij
vermoeden, dat hij identiek is met:
Sipke Oerlofs (Baerdt), volgt C IVbis.
7. Sybe Gerlofs Baerdt, volgt C IV ter.
8. Rienck Qerlofs (Baerdt), volgt C IVquater.
9. Tiets Gerlofsdr. (Baerdt). Zij huwt Reyner Rey
ners, el. Dronriip 1627.
10. ZGjnke Qerlofsdr. (Baerdt). Zij huwt 10 wellicht
Hoyte Hoytes, wedr. van Tyam Gerlofsdr. (Baerdt)
(C 111 2), 6.1. Franeker 1609; 2”. Dirck Sybrens,
el. Sybrandahuis 1637.
CIIIbis. Sybe Fransen Baerdt, 1669, te Salwerd 1667,
1612. Hij huwt zijn nicht (?) Eets (Yd) Sybedr., e.1.
1686, eigenrs van Baardazathe te Arum. Zij weduwe
7 Juni 1614, 1621.
Uit dit huwelijk:
1. 1 yam Sybedr. Baerdt. Zij huwt Jelbe Jelbes, el.
te Fyerhuysen onder Leeuwarden 1606, 1626.
2. Frans Sybes Baerdt, volgt C IV quinquies.
3. Sybe S.ybes Baerdt, volgt C IVsexies.
4. Rienck Sybes Baerdt, volgt C IVsepties.
6. Ydtie Sybedr. Baerdt. Zij huwt Poppe Lamberts
Salverda, el. Salwerd 1612, 1636.
6. Eepe Sybes Baerdt, volgt C IVoctees.
C IV. J’rans Qerlofs, brouwer te Franeker 1602. Hij
huwt Gerdtje Idedr., e.1. Berlikum 1630.
Uit dit huwelijk:
wellicht Verlof Eransen, brouwer te Franeker 1636,
1666. Hij huwt Syouckien Doyedr.; zij
weduwe Harlingen 1662.
C IVbis. Sipcke Berlofs (Baerdt), eigenr. van landerijen
te Salwerd; te Lutkelollum 1630. Hij huwt vóór
22 Nov. 1619 Rinck Mircxdr., wed. van Aede Ates
te Lut_kelollum, el. 1662, overl. vóór 15 Sept. 1666.
Uit dit huwelijk:
1. Verlof h’ipckes Buerdt, volgt C V.
2. Bauck Sipckedr. Baerdt, volgt C Vbis.
3. Mirck Sipckes Baerdt, leeft 16 Sept. 1686, overl.
vóór 7 Mrt. 1667.
4. Rienck Sipckes Baerdt, leeft 16 Mrt. 1667, overl.
vóór 4 Mei 1667.

6. Barbar Sipckedr. Baerdt. Zij huwt Rienck Claeses,

tichelaar, e. 1. overl. vóór 16 Sept. 16ö6.
/C IVter. Sybe Oerlofs Baerdt, te Marssum 1618, 1627,

te Deinum 16ti7. Hij huwt Bottie Siercksdr., 6.1.
Marssum 1622, Deinum 1646, 1663.28)
Uit dit huwelijk:
1. Verlof Sybes Baerdt, volgt C Vter.
2. Iqypke Sybedr. Baerdt, ged. Marssum 7 Nov. 1619.
3. Sieske Sybedr. Baerdt, ged. Marssum 21 Mrt. 1624.
lC

l

IVquater. Rienck Gerlofs (Baerdt). Hij huwt N.N., 6.1.
overl. vóór 1627.
Uit dit huwelijk:
lrz@ztie Rienclcsdr. (Baerdt), minderjarig 1627.

C IVquinquies. Frans Sybes Baerdt, te Arum 1603, 1618,
1630 (?). Hij huwt 1606 Wyts Goffedr., geb. vóór
1664, wed. van Jochum Mintses.
Uit dit (9) huwelijk:
wellicht 1. Heere Fransen Baerdt, volgt C Vquater.
2. Tyeetske Fransdr. Baerdt. Zij huwt Wlcke (Ulderick) Douwes Balck, typograaf van Ged. Staten,
e.1. Franeker 1619,1627. Zij weduwe te Franeker
1666, 1668.
C IVsexies. Sybe Sybes Baerdt, wordt burger van Franeker 14 Dec. 1622, aldaar 1636, overl. voór
1642. Hij huwt 1” Dgu Donwedr., dr. v. Douwe
N. en Je1 Geeltiedr., overl. vóór 30 Mrt 1626, 6.1.
Franeker 1622, 1626; 20 Antie Jelledr., wed. van
Wytse N., 6.1. Franeker 1627.
Uit het tweede huwelijk:
Wytze Sybes Baerdt, geb. 1628 of ‘29; hij leeft 1647.
C IVse@ies. Rienck Sybes Baerdt, 1614; te Buwaldaburen onder Tjerkwerd 1623, 1627, gebruiker van
Baarda-zathe te Arum 1630, overl. vóór 26 Mei
1632. Hij huwt 10 Auck Bualda, dr. v. Sybout
Tyaerts en N. N., el. Tjerkwerd 1693, 1696 ; 20 ger.
Wonseradeel 2 Sept. 1615 Rinck Fopckedr., dr.
v. Fopcke Fopckes en Gryt Pytersdr., wed. van
Anne Wygers te Dedgum, overl. vóór 13 Juni 1623.
Uit het eerste huwelijk:
1. Syouck Riencksdr. Baerdt, geb. 22 Feb. 1694.
Zij huwt Watze Jeltes, el. Burgwerd 1 6 2 3 ;
zij weduwe te Burgwerd 1636, overl. aldaar
Mrt. 1666. sg)
2. Sybe Riencks Baerdt, volgt C Vquinquies.
3. Tjaerdt Riencks Baerdt, volgt C Vsexies.
4. Auck Riencksdr. Baerdt, geb. Feb. 1600. Zij huwt
Sybren Obes, el. Parrega 1626, 1636.
6. Frans Riencks Baerdt, volgt C Vsepties.
6. Idtke Riencksdr. Baerdt, geb. 10 Jan. 1604. Zij
huwt 10 ger. Wonseradeel 24 Apr. 1624 Fonger
Idtses Ruyrdtsma, 6.1. Parrega 1636; 20 ger. Wonseradeel 12 Oct. 1660 Sybrand Ysbrands, koopman te Makkum.
28) Een beker van dit echtpaar afkomstig, reeds vermeld in kol.
36. vindt men afgebeeld en beschreven in: Oude Kunst 1930, pag.
188/189.

20) De Baarda-naam herleefde nog eens bij hun bet-achterkleinzoon:
Watse Jeltes Baarda, geb./ged. Bolsward 9/12 Mrt. 1719, wolkammer
aldaar. kinderloos overl. Bolsward 31 Mei 1’7’74. Hii huwt Bolsward
1 Feb;. 1750 Antie Jans Lantinga, geb./ged. BolsWard 6 Jan. 1718,

overl. aldaar 1 Sept. 1781,
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7. Ulhe Riencks Baerdt, volgt C Vocties.
C IVocties. EeDe Subes Baerdt, te Miedum onder Tzum
1623, 16i6! ontvanger te Huins 1644. Hij huwt
1” Jeltje Dmrredr. Wiglama, dr. v. Diurre Qosses
en Trijntie Jorritsdr., e.1. 1621; 2” Aeffke Douwedr.
e.1. Tzum 1625, 1630; 3” JeltJe Sickedr., wed. van
Johannes (Jan) Heeres, e.1. Franeker 1661, 1662.
Zij leeft 1666.
Uit het eerste of tweede huwelijk:
wellicht S.ybe Eepes, geb. omstreeks 1623, te Dronrijp 1647, ontvanger te Huins 1666.

c v.

Gerlof Sipckes (Baerdt), geb. Lutkelollum; hij wordt
burger van Franeker 1697, te Salwerd 1657, ontvanger aldaar 1672; hij leeft 1703. Hij huwt 10
Ried 31 Oct. 1649 Siouckien Jacobsdr; 20 Franeker 13 Jan. 1672 Trijntie Sydsedr., wed. van
Peter Jansen; 3” ger. Franeker 8. Mei 1676 Grytje
Jansdr., wed. van Rinnert Yses; 4? Franeker 3
A u g . lti97 Hiltie Wybrensdr., wed. van Meye
Sipkes.
Uit het eerste huwelijk:
1. Tjetske Gerlofsdr. Baerdt, overl. vóór 1693. Zij
huwt Sneek 8 Jan. 1675 Hessel Jans Steynphorte,
schepen aldaar, innocent 1696, overl. vóór 1699.
Hun dochter Lolckjen, ged. Sneek 1 Oot. 1676
h u w t F r a n e k e r 22 M r t . 1 6 9 6 Dirck G e r l o f s
Baarda (C VI quater).
‘I. Jacol Gerlofs (Baerdt), volgt C VL
3. Rins Gerlofsdr. (Baerdt), overl. 1673 ,omtrint
st. Jacob”
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ward 1646, 1668. Hij huwt 10 Idske Fongersdr.,
e.l. Arum 1632; 2’ Trijntie Nardusdr., dr. v. Bernardus (Nardus) Reyns en N.N., e.1. Arum 1.639,
Bolsward 1646, 1661; zij overl. vó6r 1668.
Uit het tweede huwelijk:
1. Fra1l.s Heeres Baerdt, volgt C VIsexies.
2. Rienck Heeres Baerdt, volgt C VIsep2ies.
3. Ruerdt Heeres Baerdt, ged. Bolsward 12 Aug.
1646. Hij huwt aldaar 11 Apr. 1669 Trijn Rommertsdr.
4. Douwe Heeres Baerdt, ged. Bolsward 20 Oct.
1 6 4 7 . HQ huwt Trijntje Sipkedr, e.1. B o l s w a r d
1681. Zij hertrouwt (ondertr. Bolsward 19 Apr.
1686) Tiepke Fetses, van Hichtum.
6. Rein Heeres Baerdt, te Bolsward. Hij huwt Enkhuizen (ondertr. Bolsward 9 Dec.) 1678 Reinutje
Engelsdr.
6. Llrijntie Heeredr. Baerdt. Zij huwt Bolsward 20
Apr. 1685 Cornelis Jans, van Bolsward.
C Vquinquies. Sybe Riencks Baerdt, geb. 17 Sept. ,, 1694”
(lees: 1696), te Tjerkwerd 1640. Hij huwt ger.
Wonseradeel 30 Sept. 1620 Jouck Obbedr., dr. v.
Obbe Douwes en N.N., e.1. te Buwaldaburen onder
Tjerkwerd 1630, 163ti.
Uit dit huwelijk:
1. Sybe hybes Baarda, volgt C VIocties.
2. 066e Sybes Baa,rda, te Tjerkwerd 1664. Hij huwt
ger. Wonseradeel28 Mei 1666 Berber Sybrensdr.,
van Wolsum, dr. v. Sybren Freerx en N.N., e.1.
Hartwerd 1668,1672; e.l.1684. Zij weduwe 1692.

C Vbis. Baz& Sipckedr. Baerdt, geb. Lutkelollum tusschen 6 en 14 Feb. 1629, te Franeker 1696, 1702,
leeft 1703. Zij huwt Franeker 12 Mrt 1656 Hessel
Juws Haltman geb. Wommels; hij wordt burger
van Franeker 6 Juli 1692, overl. vóór 21 Aug.
1 6 9 3 ; e.1. Doyem onder Franeker 1667, Lutkelollum 1672.
Uit dit huwelijk:
1. ./u~u Hessels Bnflrda, volgt C VIbis.
2. Rinske Hesselsdr. Baarda, ged. Franeker 8 Juli
1663, overl. aldaar 7 Mei 1761. Zij huwt Franeker 5 Mrt 1691 Heerre Tijssenso), overl. Franeker 29 Jan. 1703, oud 92 jaar en 26 weken.
ô.Sipke Hessels Baarda, volgt C VI ter.

C Vsexies. Tjaerdt Riencks Baerdt, geb. 17 Sept. 1597,
overl. vóór 1 Oct. 1672, te Dedgum 1641, te Tjerkwerd 1651, 1662; te Saardt onder Bolsward 1663.
Hij huwt vóór 24 Mei 163 I Meike Aukedr., wed. van
Douwe Obbes, e.1. Dedgum 1633, 1637. Zij overl.
vóór 24 Nov. 1641.
Uit dit huwelijk:
1. Rienclc Tjaerdts Baerdt, overl. vóór 1672, brouwer
te Bolsward 1662, 1664. Hij huwt ger. Wonseradeel 10 Juni 1661 Doutien Anedr., dr. v. Ane
Syoerts en Fokel Wybrantsdr., e.1. Wons 1662,
1662, Bolsward 1662, 1664.
2. Sucke ljaerdts Baerdt, volgt C VInotGes.
3. Doutoe Tjaerdts Baerdt, volgt C VIdecies.

C Vter. Gerlof Sybes Baerdt, ged. Marssum 1 Mrt 1618 (?)
te Deinum 1690, overl. vóór 14 Sept. 1712. Hij
huwt Raard 24 Jan. 1664 Pierke Dirksdr. e.1. Deinum 1681. Zij overl. Deinum als weduwe 1720.
Uit dit huwelijk:
1. flirk Gerlofs Barcrdn, volgt C VI quater.
‘L.Sybe Gerhfs Baarda, volgt C VI puinpuies.
3. Boitje Gerlofsdr. Baarda geb. Deinum 8 Jan.
1 6 8 8 . Zij huwt Luitjen Jans, ged. Bozum 14
Feb. 1686, zn. v. Jan Jansen en N.N., e.1. Bozum 1712, 1717; h(j wedr. aldaar 1720.

C Vsepties. Frans Riencks Baerdt, geb. 1601, leerlingzilversmid Bolsward 16 14, meester zilversmid aldaar
1628, 1642; winkelier 1660. Hij huwt Bolsward 17
Jan. 1628 Lyuwckien Clasedr. Allingha, e.1. Bolsward 1660, overl. vóór 1678.
Uit dit huwelijk:
1. Claes Fransen Baerdt, volgt C VIundecies,
2. Rienck Fransen Baerdt, volgt C VIduodeGes.
3. Harmen Fransen Baerdt, volgt C VIterdecies.
4. !l&jlatie E /.ansdr. Baerdf, 1679. Zij huwt Bolsward
20 Dec. 1663 Doytse Tania, zn. v. Gerben Doytses(?), e.1. 1 6 8 0 .

C Vquater. Heere Fransen Bael-dt, herbergier te Arum
1634, 1638; te Lollum 1640; herbergier te Bols33) Zie Stsmbk. 11 Nalee. pag. 5. De vermelding aldaar, als zou
Gr. CIU Kl. Berghuis te Lollum oud familiebezit der Baarda’s zön, is
onjuist,

C Vocties. Ul6e Riencks Baerdt, geb. 24 Feb. 1608, t e
Arum 1630, te Hichtum 1636, 1640, brouwer te
Bolsward 1654,167O; waarschijnlijk kinderloos overleden. Hij huwt 1” N.N.; 20 Bolsward 20 Sept. 1646
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Ulck Taeckedr., e.1. Bolsward 1666. Zij hertrouwt
Joris Wybes, rentmr. te Bolsward, wedr. van 1”
Murckien Symensdr., 20 Lisckien Haringsdr.; 0.1.
Bolsward 16 Juli 1685. Zij weduwe aldaar 1687,
1688.
(Wordt vervolgd).
~~~

Genealogische aanteekeningen uit de archieven van
de heerlijkheden Rhoon en Pendrecht, 1454 -1796,
m e d e g e d e e l d d o o r A . BOYNCE

VAN

P A P E N D R E C H T.

Behalve van de door Pieter van Duvelant van Rhoon
van 1696-1609 in zijn kapoenregister gemaakte aanteekeningen over de geboorte en doop zijner kinderen
(Maandblad XLVII, 371-372) en de namen van schouten,
schepenen, heemraden en andere ambtsbekleeders in
Rhoon en Pendrecht (Maandblad XLVIII, ll-18), heb
ik bij het bewerken van de archieven van deze heerlijkheden ook notitiën gemaakt van hetgeen ik over /
andere personen tegenkwam. Deze deel ik thans hier
in chronologische volgorde mede. Zij betreffen niet alleen
personen uit Rhoon en Pendrecht; er zijn er ook bij
uit aangrenzende heerlijkheden en verder uit allerlei
andere plaatsen. Dat bij velen het ambt of beroep vermeld stond en bij eenigen ook de leeftijd, verhoogt zeker
de waarde van zulke aanteekeningen voor den genealoog. Waar ik wapens vond, welke niet algemeen bekend
mochten worden geacht, heb ik deze van de zegels
overgenomen, en omdat voor photographische reproductie
geen gelegenheid bestond, heb ik ze zoo goed als het
ging nageteekend. Aanvankelijk was ik van plan deze
wapens in de hieronder volgende opsomming alleen te
beschrijven, doch wegens de zeer eigenaardige figuren,
welke in sommige voorkwamen, bleek dit onmogelijk
te ziju. De heer R. T. Muschart. wien ik ze liet zien
zag er ook geen kans toe en daarom geef ik hierondei
de vrij gebrekkige teekeningen weder, in de hoop dat
ze voor mijne medeleden eenig nut zullen hebben.
Aanteekeningen, welke speciaal het geslacht P a n
Duvelant van Rhoon betreffen, vindt men in deze lijst
niet; zQ zullen later in dit blad afzonderlijk verschijnen,
Ook de notitiën, welke uitsluitend op de R.E. statie
Rhoon betrekking hebben, zijn niet opgenomen; deze
zullen wellicht elders een plaatsje vinden.
6. 8.1464. Heer Jacob van Gaesbeke, heer van Putten,
g e e f t t e r b e d i j k i n g a a n Boudewijn Hart
,,d’aenwas voer Cortambacht met 50 roeden
voorlandt van zijnen dijck.” (Vergelijk : A.
J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek, 11, 63ö. Boudewijn Hartsland, een polder in het Gemeeneland van Poortugaal-enRhoon, kanton Ridderkerk, gemeente Pernis.
20. 3.1471. Conzelis Symonszoen en Heijnrick Gielliszoen
zijn heemraden in het Oostambacht van
IJsselmonde.
20. 3.1471. Voor Jan Doe Gerritsroen , Claes Vastartzoet&, Adriaen heren Geritszoen ende Cornelis
Adriaenszoen, scepenen in Dordrecht, compt
Jan Gilliszoen te Bolnes, die verkocht heeft aan
Bouwen _F&lc Adriaenszoen een margen lands
in het Oostambacht van IJsselmonde, belend
Ivillem Cranendonx land aan de W.zijde.

Cornelis Adriaensz. zegelt met drie gegolfde
dwarsbalken.
9. 6.1471. Voor Jan Doe Gerritszoen, Goessen Scrappelinck, Cornelis Adriaenszn. en Reijnier die
Jonge heren Reijnierszoen, scepenen in Dordrecht, compareert Volprecht Gieliuzoen, die
aan Bouwen Fijck Adriuenszlr. 1 margen land
heeft verkocht, belend Willem Cranendonx
land.
3. 3.1627. Pieter, heer van Pendrecht en Roden draagt
aan Jan van Barry een deel van zijn Pendrechtschen en Rodenschen grond op.
.6.10.1630. ,Meester Carel v a n d e r Nytsz., raed ende
procureur generael van den keijzer in zijnre
raide geordonneert in Vriesland, wettig zoon
van Mr. Maerten van der Nytsten ende
Marie Lantmeters, zijn wettige huysvrou”
compareert voor schepenen in Den Hage.
216. 7.1638. De zoon van wijlen Cornelis Jansan. Roobol,
in leven schout van Rhoon, is bruiker van
58 Gemeten lands in Jan Corneliszoon’s
land onder Rhoon.
8. 1.1639. Raes van Roen en Pieter, zijn broeder, ambachtsheeren van Roen, verkoopen aan Mr.
S’erraes Pietersz., priester, wonende tot Schiedam, een jaarlijksche losrente van 42 Carol u s g u l d e n . W a a r b o r g : 6 0 Qemeten l a n d s
min een vierendeel, gelegen ,in Rhoon in
‘t polderken, hietende Jan Corneliszn.land”.
1.10.1640. Pieter, heer van Roen ende heer tot Pendrechi, verkoopt aan Pieter Genitszn. van
Schaerlaecken een jaarlijksohe losrente van
30 gouden Carolusgulden van 20 stuiver ‘t
stuk.
641. Pieter, heere van Roen ende heere van Pendrecht verkoopt aan P i e t e r Gerritsrn. o p
Scharlaicken 30 Carolusgulden . . . . enz.
3.1 6 4 4 , nae ‘t gemeen scriven van Utrecht heeft
Arent Sasbout, raidt, uit hande van C l a e s
VQ~Z Dam ontvangen. . . . enz.
7.1644. Adriaen Dircksz. heeft van Claes van Dam
ontvangen n u ytten guede joffrou M a r r y e

van Roon” . . . . enz.
2.12.1644. Pieter, heer van Roen, verkoopt aan den convente van Sint-Barbaren, genaempt Dat arme
Susterhuys, staende in het Westeijnde van
Den Haag, een pond grooten Vlaamsch losrente, verzekerd op 10 gemeten lands in Roon,
genaamd Die Verdepuyel.
6.11.1646. Huwelijksche voorwaarden van Jan de Barry
en Anna van Beaumont Atiensdr. Jan de
Barry brengt o.a. ten huwelijk mede: een
h u i s e n erve ,,staende sen die Plaetse in
Den Haag, nu bewoont bij Mr. fiicolaus
Nicolay, secretaris,” en een achtste in Bonaventura” . . . , enz.
7. 3.1646. Catalina van Dorp bekent ontvangen te hebben van ,die v r o u w e v a n R o e n , w e d u w e
van wijlen heer Pieter van Roen r i d d e r ,
38 Gulden” . . . . enz.
1’2. 7.1646. Boudezcijn van Roen en Raes van Roen verkoopen aan Jan Jansz. Coninck te Dordrecht
een jaarlijksche losrente van 67 Carolusguldan
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van. 40 grooten Vlaamsch ‘t stuk, den penning 14.
26. 6.1648. ,,Bastiaen Aertsz. Pit, geswoeren lantmeter,
Dirck Oegiers, bailluw tot Schiedam, geswoeren lantmeter”, zijn arbiters in een geschil tusschen den heer van Rhoon en de
Zes Geestelijke Gilden van Dordrecht.
26. 6.1648. ,Damas van der Lindt en Pieter Goverts van
wege Onser Liever Vrouwe Gilde ter Nieuwer
Kerk binnen Dordrecht ; Thomas Janssen,
laeckencooper, van wege Sinte-Catherijnen
Gilde in der Nieuwer Kercke; Pieter Aertsr.
van wege Sint-Pieters Gilde ter Groote Kercke;
meester Anthonis Korstiaensz., Cornelis Croesw$ck Jansz. ende Jan. Wittenzoon van wege
Sint+Bastiaens G i l t t e r Glrooter Kerck;
meester Eland Jansr., Jan Halling Janszn.,
en Gerrit Pìetersz., van wege Sint Catherijue
Gilde ter Grooter Kercke,” vertegenwoordigen
de Zes geestehjke Gilden binnen Dordrecht.
(Het zesde gilde wordt evenwel niet met
name genoemd).
26. 2.1649. Raes va- Roen heeft ontvangen van J a n
Jansz. Coninck tot Dordrecht 78 Carolus
Gulden . . . . enz.
3. 9.1660. ,,Heer Pieter heer tot Roen ende Paindrecht,
ridder van.die keijserlicke majesteit”, bekent
schuldig te zijn aan Laurens Quirij~sz. als
voogd over de nagelaten weeskinderen van
Bruyno Meijnerlzn. te Dordrecht de som van
2 Pond 2 Schelling en 6 Penning Vlaems,
ter zake dat de heer van Rhoon genaast
heeft, met vonnis dd. 30.11.1649, 44 Gemeten
lands in de heerlijkheid Rhoon, daar bruiker
van was LePzsrdt Cornelis Roobol; waarborg:
4& Gemeten lands, belend Pieter Jansz. die
Raet, en nog 4 Qemeten lands, daar bruiker
van is Adriaen He$nricxsz. Keyser. (Wellicht
dezelfde persoon als de in de lijst der schepenen enz. onder 9 genoemde).
26. 4.1661. Heer Pieter, ridder, heer van Roon ende
Paindrecht etc., heeft verkocht aan juffrouw
Catharina Nicolai, weduwe van Meester
Pieter de Sancto Pietro zaliger, een jaarlijksche rente van 30 Carolusgulden . . . .
7. 7.1662. Jan van Wijngaerden, als getrouwd hebbende
jouffrou Hattema van .Gjl, heeft ontvangen
van heer Pieter van Roen . . . . enz.
16.12.1662. Pieter van Roon, ridder, heeft verkocht aan
Adriana van Compostelle, weduwe van wijlen
Cornelis Gerritsz. Pers@, 31 Carolusgulden . . .
enz. Hypotheek: Pieter’s huis en erf in het
Westeijnde in Den Haag, waarin hij tegenwoordig woont.
20. 7.1663. ,Scepenen in Roen doen cent eenen ygelicken
hue dat over ons gecomen ende gecompareert
es in proeperen parsoene onsen heer, heer
Pieter heer tot Roen ende Paindrecht, ridder
etc. ende verclaerde . . . . vercoft te hebben
sen Ja, van Dorp Willemsz. een jaarlix losrente van 27 Pond van 40 gr. Vl.”
4. 9.1663. ,,Heer Pieter tot Roon ende Paindrecht,
ridder etc., verlijdt en verleent den heer en

Meester Willem van Diemen, raedt-ordinaris
van tsheeren des keijsers in zijnen magistraet
raede van Utrecht”, circa 16 Gemeten lands
enz. ,,te verheergewaden met een roede sperwer ofte een goudgulden daervoer”.
3. 1.1666. Heer Pieter, heer tot Rhoon en Pendrecht,
verkoopt aan Jan Janse. Sever, wonende in
Sint-Joris in Den Haag, een jaarlijksche
rente van 6 Pond Vlaamsch.
1. 7.1666. ,Joncheer Philips van Leefdael zone van
wijlen heer Joans des ridders, heere van
Thielen, van Liefringen ende in Ghierle”,
compareert voor Schepenen in den dorpe tot
Thielen . . . . enz. Zijne dochter is jonckvrouwe
Elysabeth van Leefdaele. Zij hebben te zamen
een woning, schuur, berg, geboomte en land
in de heerlijkheden van Rhoon en Albrandswaard, welke zij verkoopen aan den heer
van Rhoon. Van de koopsom moet een gedeelte worden betaald in lö61 binnen der
stede van Antwerpen ten huyse van heer
Henrick van Berchem of binnen Breda ten
huijse van heer Mr. Steven van den Berge.
1. 7.1666. Pieter Jansz. Kynder is procureur van Holland; Claus van Dam is deurwairder van
van den Grooten Raad ons heeren des Conincx.
2. 4.1667. Willem Rubbartsz., steenhouwer van Dordrecht, bekent ,wel betaelt te wesen van de
steenen stuepen ende plavijsen, staende in
Roon ende staende voor mijn heer van Roon
huis. Ghescreven opten tueden dach van April
anno 67 nae ghemeen scriven”.
21. 6.1667. Nicolas Jacopsz. Clamp bekent schuldig te
zijn aan Aert Coebel, ontvanger van ‘t Gemeen Land, & 211.2.3.
6.12.1667. De heer van Rhoon verkoopt aan Jacob van
Dorp FVillemsz. te ‘s-Gravenhage een losrente
van 61 Pond Vlaamsch. Waarborg: 11 Gemeten lands, geen leengoed, in Rhoon, belend ten N. het Sacramentsgilde te Delft.
1. 8.1668. Pieter van Roen, ridder, vrijheere tot Roen
ende Pendrecht, verlijdt en verleent J a c o b
Coppier, heer van Calslagen, zijnen neef,
10: Gemeten lands in het Zomerland van
Rhoon.
8. 9.1668. Jan van Waenroe heeft een huis en boomgaard en erve in Rhoon en bekent schuldig
te wezen aan Jma Janssoen Sluys in Den
Haag een jaarlijksche losrente van 9 Pond
van 40 grooten Vlaamsch.
12. 6.1660. Arent van Dorp bekent ontvangen te hebben
van vrouwe Johanna van Schoenhoven, als
weduwe van wijlen heer Pieter van Roon
ende Pendrecht, ridder, 28 Carolusgulden . . . .
enz.
18. 3.1660. De weduwe van den heer van Rhoon verkoopt aan Andries van Thienen, nagelaten
weeskind van Jacob van Thienen, een jaarlijksche losrente.
28. 3.1660, Stilo curiae. Jhr. Jeronimus de Roppe neemt
a a n te betalen aan Arent cati Dorp e e n
jaarlijksche erfelijke rente van 12 Pond
grooten Vlaamsoh.
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26. 8.1660. ,Ic Willem Diercs Stulck, van Dordrecht,
kenne midts mijnder quitantie ontfangen te
h e b b e v a n Fraus Cornelis van wege ende
uijt handen van Joffrou Johanna van Roen
die somme van” enz. ,,Actum den 2öaten dach
Augusto anno 1660”. (Qeteekend:) Willem

Stotc Diercs.
0. 2.1661. l)e douairière van Pieter. heer van Bhoon

en Pendreoht, verkoopt aan de natuurlijke
k i n d e r e n v a n Walraven Jausz., in leven
wonende te Scheveningen, een jaarlijksche
losrente.
1. 9.1661 De douairière van wijlen Pieter, heer tot
Rhoon eu Pendrecht, ridder, verkoopt aan
Willem Ever&., brouwer, wonende tot Rotterdam, een jaarlijksche rente van 60 Carolusgulden.
8. 3.1663, stilo curiae. Pteter Jansz., schout van Poortugael, Hoochvliet en Pernisse ; Adriaen

Willemsz., Pieter Lemsz., Dirck Henrixsen.
en Qabriët Henrixszu., heemraden van idem.
9.10. 663. Jan van Wasscnhove bekent ontvangen te
hebben van Adriaen Jansz., deurwaerder

van zijne nichte de vrouwe van Rhoon, een
rente van . . . . enz.
14.10. 663. Qhijsbrecht Pieterst. van Schaerlaecken, advokaat (? zeer onduidelijk geschreven) binnen
Dordrecht, heeft ontvangen van heer Pieter
vau Roon . . . . enz.
18.10.1663. Mr. Qhijsbrecht Back teekent eene quitantie.
3. 6.1664. Voor Schout en Schepenen van Peijndrecht
compareert jonckheer Pieter, hun tegenwoordige heer van Roon ende Peijndrecht, en
verklaart verkocht te hebben aan Mr. J a n
van ‘t El,$hout, advokaat voor den Hove van
Holland, een jaarlijksche losrente van 2
Carolusgulden van 20 stuiver het stuk.
13. 9.1664. Pieter de Barry, licentiaat in de beide rechten,
richt een rekest tot den koning.
1.10.1664. Adriaen van der Does, dijkgraaf van Schieland, doet kond dat aan David Ewoutsz.
gegeven is, ,het schoutambacht ende behoirlictken ban van Hillegersberch ende Rotteban,
om te bedienen ofte doen bedienen de hoocheijt, heerlicheijt ende eere van den coninck
onser aldergenadigsten heere”. Met spoor van
een zegel in rood was.
6.11.1666. Heer Pieter, heer van Rhoon en Pendrecht,
draagt op .aa~ Arent Voskens te Leeuwarden
in Friesland, zeker perceel leengoed, zooals
134 gemeten lands in het Buitenland van
Rhoon enz.
27. 1.1667. Compareert voor Schepenen in Den Hage:
,Heunrick Heermale wonende in de huiisinge
$an”Roon, staende in ‘t Westeijnde ilhyir
in Den Hage, bij hem gecoft van joncker
Pieter van Duvelant, heere tot Roon”. In
December 1662 woonde Pieter van Roen,
ridder, zelf in dit huis ; het was toen belend :
0. : ,,Cornelis Aerts, backer, en de boomgaard
van den heer van Assendelft, ridder; Z.: de
heer van Assendelft voornoemd; W.: de
Cameren, die Lorrestraet en v6ór in het
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Westeijnde de huysinge van Meester Corne-

lis van Weldam, raidt in den Hove van

Hollandt”.
27. 2.1667. Voor Jacob van Dorp en Jan van Ouwen,
scepenen in den Hage, compareert Heijnriclc Heermale, woonende in de huijsinge
van Roon, staende int Westeijnde alhyer in
den Hage, bij hem gecoft van jonckheer
Pieter van Duvelant heere tot Roon. . . enz.
17.11.1667. De heer van Rhoon verkoopt aan IValracen
Pieck, en zijne huisvrouw Beatrix Saris de
Conincxdochter een jaarlijksche rente van b;l
Gulden current 6 stuiver.. . . enz. Aldus
gedaen binnen Utrecht ten huyse van oneen
schoonvader (= dien van den heer van Rhoon).
Geteekend: Peter heer tot Roon, en: L. de

Berlicom.
16.11.1667. Pieter van Duvelant, heer van Rhoon en

Pendrecht, verklaart den 31.12.1667 dat zijn
schoonvader aan Walracen Pieck en Beatrix
Janssdr. Coniux een jaarlijksche rente verkocht heeft.
4. 2.1668, stilo novo. Ingelanden van de Buitengorzen
van Charlois zijn: de heer van Assendelft;
Splinter van Harghen heer van Oisterwijck,
ridder.; Abraham van Almonde en zijne zusters ; jonkheer Heijnrick Croesinck, heer van

Beuthutjsen ; Adriaen van Matenes; Jan van
Mathenes, heer van Lis; Jan vau Mathenes
Woutersen. ; Jacob Herweijer ; Cornelis Corneliszn. ; jouffrou Mariu Beuckelaers. Zij gaan
een accoord aan met Pieter, heer van Roon

ende Pendrecht.
2% 9.1368. Joncheer Pietervan Duvelant, heer van Rhoon
en Pendrecht, verkoopt aan Meester Jacob
van Moerenduel, advokaat te Utrecht, een
jaarlijksche losrente . . . enz.
(Wordt vervolgd.)

De Burensche voorouders van het geslacht

van Naamen,
door Mr. A. P. VAN SGHILFOAABDE.
De mededeeling van Mr. Wijnman (XLVIII : 26) geeft
mij aanleiding hier te publiceeren wat ik in de Burensche archieven over het geslacht van Naamen vond.
In Nederl. Patr. V zijn de namen der ouders van
Jan van Naamen (11) verkeerd opgegeven. De onder 1
vermelde Antonie is de oudere broeder van Jan ; de
ouders waren Bastiaan van Namen en Grietje de Bruyn.
Duidelijk blijkt dit uit het testament van Bastiaan van
Namen van 11 Sept. 1744 (Protocol van testamenten
etc. van Buren, 1727-1766 f” ISZ”), vernietigd en verbeterd 21 Jan. 1746 (Ibidem fo 166) waarin deze als
zijn kinderen bij wijlen Grietje de Bruyn noemt 10
Antony v. N., 2” Heyltje v. N. (gehuwd met Aalbert
F i a l d a ) , 30 Johannis v. N. en 40 wijlen Beertruyd v.
N. (gehuwd geweest met Anton.y Mulder).
Bastiaan 1‘. Namen kwam met zijn vrouw Grietje de
Bruyn en zijn zoon Antonie circa 1700 te Buren wonen.
Het lidmatenboek over die jaren ontbreekt, evenals het
poorterboek, zoodat de plaats van herkomst niet bekend is.
Hij liet te Buren de volgende kinderen doopen:
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8 Mei 1701 Elelena,

‘7 Mei 1702 Helena,
24 Febr. 1704 Johannes,
23 Jan. 1706 Getruy Jacoba,

19 Febr. 1710 Jacobus.
Drie van zijn kinderen werden respect. 6 Sept. 1708
en 6 Aug. 1710 op het kerkhof begraven. Op 5 Dec.
1710 werd ook zijn vrouw begraven (kerkhof), waarna
hij 15 NOY. 1711 hertrouwde met Bastiaentge Right,
j.d. van Leerdam, wonende te Leiden, welke vrouw 13
Maart 1723 te Buren werd begraven. Bastiaan zelf werd
8 Jan. 1746 in de kerk in het graf No. 81, dat zijn
zoon Jan in 1733 gekocht had, begraven. Hij had in
1705 een huis in den Soetendael gekocht en wag in
1706 diaken, in 1716, 1724 en 1741 ouderling der Ned.
Herv. Kerk.
Zooals uit Bastiaan’s testament blijkt, was zijn dochter
Helella (HeyZtje) gehuwd met Aalbert Eirtlda. Dit huwelijk is te Buren niet te vinden. Evenmin het eerste
huwelijk van zijn zoon Jan, die, blijkens een acte van
1727 (Prot. transp. Buren) te Amsterdam woonde.
De huwelijksacte van den oudsten zoon Antoq luidt:
ondertr. 11 April getr. 26 April 1732: Antoni van Namen, j.m. van Buren, en Aelken de Haes, j.d. van Aelst
onder Lienden. Geboorteplaats wordt alweer niet vermeld. Uit dit huwelijk zijn niet minder dan 13 kinderen te Buren geboren en gedoopt, die wij hier verder
terzijde laten.
Het vierde kind van Bastiaan was Geertruy, die op
denzelfden dag als haar broeder Jan te Buren huwde,
beiden op attestatie van Amsterdam, n.1.:
1 Oct. 1730, op attest. van Amsterdam
Antony Mulder en Betruy van ïVamen
Johannes van ìvamen en Alida Schutstal.
Uit de door Mr. Wijnman medegedeelde Amsterdamsche ondertrouw-acte is de eerste vrouw van Johannes van Namen als Rebecca Warnars bekend.
Uit dit tweede huwelijk zijn te Buren gedoopt:
21 Oct. 1731 Johannes Bastianus. (Getuigen: Peter
Johannes Schutstal en Elisabeth Godin);
2S Oct. 1733 Susanna Elisabeth (Getuigen: Matthijs
Staes, Johanna Elisabeth Schutstal).
De laatste werd te Buren 6 Januari 1736 begraven,
de eerste is de latere heer van Scherpenzeel en de beide
Eemnessen.
**
Kort na de geboorte van” haar tweede kind overleed
de vrouw van Johannes van Namen; zij werd 30 Nov.
1733 in het voor dit doel gekochte graf No. 81 in de
kerk begraven.
Daarna hertrouwde Johannes v. N. nog eenmaal welk huwelijk echter ook niet te Buren is te vinden
- n.1. met Geertruy Pietersdr. Laeck, die zeer spoedig
overleed en op 13 Sept. 1735 in graf No. 81 werd begraven.
Het huis, dat Johannes v. N. en Alida Schutstal in
1731 gekocht hadden (in de Rode Helstraat te Buren),
werd door Ikaar erfgenamen in 1735 aan haar weduwnaar en diens derde vrouw verkocht, en door hem weder ’
in 1739 verkocht. Waarschijnlijk is hij dus toen uit ;
Buren vertrokken, want ook als kerkelijk waardigheids-.
bekleeder komt hij na 1734 (diaken) niet meer voor
Voor zijn zoon (,Johannes Bastiaan can Namen dc >

jonge”) werd in 1710 een huis in de Peperstraat te
Buren gekocht ; ik weet niet, of hij er later nog gewoond heeft.
*+?
Het is mij niet gelukt tl ontdekken, wat de familie
van Namen te Ruren kwam doen. Er moet een nauwe
band met Amsterdam bestaan hebben, en ik geloof wel
te mogen aannemen, dat bij voortgezet onderzoek het
eerste huwelijk van Johannes can Namen met Rebecca
\Varnars (c. 1726), en dat van Bastiaan van Namen
m e t Grietje de Bruyn (c. 1698) te Amsterdam gevonden zullen worden, alsmede de ondertrouw van Geertruy van Ramen met Anton!/ Mulder (1730). Wellicht,
dat deze acten opheldering geven over de plaats van
herkomst.

Fragment-genealogie LaUSWOlt,
medegedeeld door Ir. M. R.

I DEMA

GREIDANUS.

Naar aanleiding van de vraag (XLVH, 347) van den
Heer W. M. C. Regt: ,, Wie weet meer van de familie
Lauswolt?“, volge hier een fragment-genealogie, waarvan ik de gegevens verschuldigd ben aan den Heer
J. Wierda te Leeuwarden, van dat geslacht.
1. Jan Lauswoli, leefde omstreeks 1600 en was gehuwd met vermoedelijk Fopk . . . .
Kinderen :
1. waarschijnlijk Ds. Ambrosius Joanl,es Luuswolt ‘);
student te Franeker 1640, en te Groningen 1644;
Ned. Herv. predikant te Exmorra en daarna te
Hinloopen, van 1647 tot zijn dood in 1660; tr.
Beeske MeGerij 2) ;

2. Jan, volgt 11;
3. Pieter Jansen (Lauswolt), lakenkooper en, volgens
stemcohier van 1 ti40, eigenaar met zijn broeder
Jan van de stemdragende plaats NO. 26, te Beetsterzwaag ; tr. Eelckien Eockedr., uit welk huwelijk: Imck, geb. omstreeks 1647, en Fopk, g e b .
omstreeks 1648. “)
11. Jan Jansen Lauswolt, lakenkooper, dorprechter en,
volgens stemcohier van 1640, eigenaar van stemdragende plaatsen, te Beetsterzwaag, I_ Beetsterzwaag 2 Juli 1666, volgens grafsteen aldaar; tr.
Antje Hendriks, t Beetsterzwaag 2 Juni 1666, volgens grafsteen aldaar.
Kinderen :
1. J(o)annes, volgt III*;
2. Eopkjen (Jans) Lauswolt, -f tussohen 1700 en 1708,
tr. vóór 1664 Meine Baerten, wonende te Nijeholtpade, 1” in 1683;
3. Ma&Ijnlje Jans Lausu;oli, ongehuwd t. Haar testament is opgenomen in de Registers van de Fidëicommissaire testamenten van het Hof van Friesland;
4. Henricus, volgt IIIB;
1) Deze Ds. Ambrosius Lauswolt wordt in het Stamboek van den Frie-

schen Adel Deel 1, bladz. 103 vereenzelvigd met Johannes Bouzues
Louwswold, die gehuwd was met Frouckje Broers (genealogie ,,Van
Boelens”). Of dit juist is mag worden betwijfeld, reeds op grond van
de andere echtgenoote. Johannes Bouwes Louwswold schijnt eerder verwant. te zijn (misschien wel een broeder) aan Jacob en Thijs Bouwes,
die blijkens stemcohier van 1640 en het Weesboek van Opsterland
dd. 4 Maart 1654 bewoonden de aathe ,,Lauswolt.”
2) Volgens Consignatieboek van Wonseradeel dd. 19 November 1657.
3 Alles volgens Weesboek van Opsterland dd. 4 Maart 1654.
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5. Auck Jans Lausxolt, f vóór 28 September 1678,
tr. Jan Stecens, wonende te Beets, t vóór 17 Januari 1668.
III*. J(o)annes Jarts (Lausu~olt), i_ vóór 29 Januari 1663,
tr. Bontie Idses 4).
Vermoedelijke kinderen :
1. Joawnes, volgt IV*;
2. Jelle Jans Lauszolt, Executeur van Opsterland,
tr. en laat te Beetsterzwaag doopen : Anna in 1682,
#Jan in 1684 en Beerent in 1687;
3. A n t i e Jaus Lauslcolf, die voorkomt in het stemcahier van 1698, tr. ~lila&zz~s Fet.ff, Notaris, Rentmeester te Sneek, + Sneek 4 November 1701. Beiden, komende van Beetsterzwaag, werden lidmaat
te Sueek 9 Juni 1687;
4. Hydsert (Hidsert), volgt IVB.
IV*. Joannes Jans Lauxlcolt, Mr. Kuiper te Beetsterzwaag, komt voor op het stemcohier van 1698, tr. . . .
Einderen:
1. Hindrik (Hendrik), volgt V;
2. Martijntie Lauszcolt, ged. Beetsterzwaag 1702;
3. Antie Lausxolt, ged. Beetsterzwaag 1703;
4. Anke Lauswolt, ged. Beetsterzwaag 1706 ;
6. Hinderl~ien Lauswolt, ged. Beetsterzwaag 1712.
V. Hindrik (Hendrik) ,7ohannes Lauswolt, ged. Beetsterzwaag tusschen 1700 en 1716, tr. Janlre Douzces.
Uit dit huwelijk: Bontje, ged. Gaast (Wonseradeel) 6 Mei 1703.
IVB. Hydsert (Hidsert) Jans Lauswolt, goudsmid : in 1679
te Heerenveen, va.n 1686 tot 1711 te Sneek, tr.
10.. . ., tr. 20 gerechtelijk te Sneek in 1679 Eelckien Pijtters van Sneek, tr. 3” gerechtelijk te Sneek
in 1691 Jancke Cornelis Popherustra.
Uit het eerste huwelijk:
1. Fokkien Lauswolt, tr. Jan Koppens, goudsmid te
Sneek.
2. S’ouckien Laacsu;oll, tr. 1679 Johannes John9nzìs
Faber te Sneek.
IIIB. Dr. Henricus (Jans) Lnuswolt, 28 September 1633
student te Franeker, 1641 burger van Leeuwarden,
Advocaat bij het Hof van Friesland; zijn testament
dd. i3 Augustus 1669 wordt gevonden in de Registers van de Fidëi-commissaire testamenten van
het Hof van Friesland, t 12 Juli 1671, begr. Beetsterzwaag volgens grafsteen aldaar; tr. Leeuwarden
22 Februari 1663 Ellisabetlz Aeijkens van Leeuwarden.
Kinderen :
1. Anttie Lauszcolt, ged. Leeuwarden 13 November
1663, leeft nog 13 Augustus 1669;
2. Johannes La,uslcolt, ged. Leeuwarden 17 Februari
1665, leeft nog 13 Augustus 1669;
3. Ae$ke Lauswolt, ged. Leeuwarden 2 Februari 1666,
’.
4. ‘i$)ie Laustçolt, ged. Leeuwarden 28 December
1666, jong +;
6. Els(c)ke Lauswolt, ged. Leeuwarden 17 Maart 167 1,
jonk7 t.

door de Heeren Köffler, Arntzenius en van der Meer van
Kuffeler langdurig gezocht naar de doopacte van Anna
Margaretha Zoek, die volgens familieaanteekeningen te
‘s-Gravenhage geboren moest zijn, evenals hare zuster
Johanna.
Ondanks deze ijverige nasporingen werd de doopinschrijving niet gevonden.
Eenige jaren geleden kreeg ik een doopextract van
Anna Margaretha in handen waaruit bleek dat haar
doop was ingeschreven in het doopboek van het ,Bunterischen Regiment von Planta”, waarna ik op zoek
ben gegaan naer dit doopboek, welke naspeuringen
werden voortgezet tot het Eantonaal archief te Chur.
Alles echter zonder resultaat totdat ik op het Krijgsgeschiedkundig archief te ‘s-Gravenhage een aanwijzing
vond welke naar Maastricht voerde. Inderdaad bleek
in het Gemeente-Archief aldaar onder N” 142 te berusten
het ,doopboek van het regiment Zwitsers” vanaf 1721
tot ongeveer 1789.
Behalve de door mij gezochte doopinschrijvingen
Zoek komen in dit boek nog talrijke andere doopinschrijvingen voor welke voor thans in Nederland
levende geslachten van belang zijn en ik meen dan
ook goed te doen om langs dezen weg de aandacht
van mijn medeleden op het bestaan van dit doopboek
te vestigen.
Indien er nog meer van dergelijke regimentsdoopboeken bestaan, zou ik het zeer op prijs stellen met
de bewaarplaats daarvan in kennis gesteld te worden.
Ir. J. G. K A M.

K O R T E MEDEDEELTNGEN
Doopboeken van Regimenten Zwitsers.
Bij de samenstellling

van het geslachtsboek Kam is

4) Volgens Weesboek van Opsterland dd. 29 Januari 1653.

Adelsgunst.
Bij Koninklijk besluit van 12 Februari 1930, no. 133,
zijn Francina va9z der Goes, Anita Nwia van der Goes
en Heladrika va?a der Goes, wonende te Leiden, verheven
in den Nederlandschen Adel met het praedicaat van
Jonkvrouw.

Gemeentewapen.
Bij Koninklijk besluit van 21 Februari 1930, no. 10,
is aan de gemeente Kamperveen verleend het navolgende
wapen: doorsneden : 1 in azuur een plompeblad van
zilver, gekantonneerd van vier liggende blokjes van
hetzelfde; 11 in goud een halve leeuw van keel, getongd en genageld van azuur. Het schild gedekt met
een g o u d e n kroon met drie bladeren en twee paarlen.

De Cocq van Neerijnen. (XLVIII, 90). Uit het
huwel$k van Diederlk de Corp van Neerijnen en Mariapana Beek is te Deventer slechts één zoon gedoopt en wel:
Johan BerTaard, ged. Deventer 8 Dec. 1786.
H. KRONENBEHC+.
VRAGEN

EN

ANTWOORDEN.

Berckel (van). Voorouders gezocht (kwartieren) van :
Adriaen van Berckel en zijn vrouw Aelbertje TJaoelinck
in het begin van de 16e eeuw te den Bosch. Zijn
kinderen waren o.a. Eymbrecht, Pieter, Johan, Elias en
Johan.na. Hij behoorde tot de bekende Boseche regeeringsfamilie.
Van die familie is mij de volgende stamreeks bekend:
1. Jr. TVillem v. B.
11. Jr. Gerard u. B. 1 3 6 0 .
111. Jr. Joiaan v. B. huwt. . . . Becker leefde nog 1418.
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IV. Jr. Gerard v. B. huwt Mechteit Rutger&. Berewout (d. van Rutger B., schepen van den Bosch, Kerkmr.
St. Jan en van Jkvr. Elsbeen Dickbier, de laatste wel
een nakomelinge van Jan Dickbier gest. voor 1380 en
geh. met Jkvr. Elsbeen).
V. Jr. Johan ‘v. B. h. Aleydis v. Hove, weduwe in 1634.
VI. Jr. Johan v. B. huwt 10 Elisabeth Jansdr. van
Amersoyen, 2” Elisabeth Jaasdr. de Quade.
Hoe sluit genoemde Adriaen aan deze stamreeks aan?
Alle mededeelingen tot het uitwerken zijner kwartieren
en die zijner echtgenoote zijn ten zeerste welkom.
Ir. W. J. HOFFMA:.
U. S. A.

Jeronymusde Cranevan Antwerpen trouwt 1661(1681?).
Jan de Crane van Brugghe trouwt 1682.
Hans Craen van Gendt trouwt 1696 en twee kinderen
Susanna en Joannes.
Isaac Craene heeft twee kinderen Daniel geb. lb96
Katharina 1604.
Neelken Craene jd. aangenomen op belijdenis 1690,
trouwt 1604, hertr. 1608.
Lysbeth Crane, jd. aangenomen 1601.
Elisabeth de Crane trouwt 1623.
Jacquemijn$e Crane tr. 1645.
Aeltjen Crane, trouwt 1662 e. a.”

Cats (van). Gevraagd het voorgeslacht van den Nieuw
Nederlander Claes Cornelissen van Cats uit Schoonhoven.
H. N.
A

Onder het hoofd ,,Andere Tak of Familie de Crane”
vind ik nog:
,Sedert 1817 (verg. brief) heb ik vernomen, dat er
nog eene familie de Crane bestaat te Mechelen.
Uit dezelve waren destijds in leven:
Chat*les Joseph de Crane geboren 8 October 1794 en
deszelfs B r o e d e r Jean BaptiAte A. J. de Crane, g e b .
30 December 1795, beiden ongehuwd, die hunne ouders
vroeg verloren hebbende, woonden bij hunnen Oom
Charles Jospph de Crane te Mechelen desgelijks onge
huwd.
Hun Grootvader Charles Joseph de Cra,le de Buerstede
afkomstig van Destelberghe bij Gend had zich wegens
moederlijke familiebetrekkingen te Mechelen gevestigd.
De familie van Vlaamsche afkomst zijnde, rekende
haren oorsprong van Lion of Leonis de Crane, Edelman
in dienst van Guillaume de Bourbon-Dampiere, Comte
de Flandres. Deze Graaf is gestorven in 1261.
H e t w a p e n d e z e r fa,milie is: Ecz6 de Geules & l a
G%ue a’07-, zooals hetzelfde voorkomt in het werk:
Recherche des Antiquités et de la Nohlesee de Flandres
p a r Philippe d’ Espinoy vicomte de Therouane.
Het verschilt dus in den grondkleur van het schild
v a n dat der familie Crane in Zeeland bij Smallegange
uit den Boomgaard der Wapenen, welke grondkleur
blauw is met den ,gouden kraanvogel”.
Doch de Timbre, Helm en Cimier, Hals v. d. kraanvogel, komen voorts overeen met die van het Wapen
bij de nakomelingen van Jacob Ewout de Crane gevoerd.”
(Jacob Ewout de Crane is de stamvader van ons geslacht).
Er bestaat nog een familie in Middelburg welke _t
1680 is uitgestorven,
De verwantschap tusschen deze familie en de onze
is ook nooit vastgesteld.
Indien de inzender nog nadere inlichtingen mocht
wenschen, ben ik steeds bereid de noodige gegevens te
verstrekken.
J. E. DE C RANE J r .
Rotterdam.

Crane (de). (XLVIII, 92). Naar aanleiding van een
vraag in Uw blad onder letter H. 0. betr&ende de
familie de Cralle, heb ik het genoegen eenige inlichtingen te verstrekken, welke mij zijn geworden uit een
door mijnen Grootvader mij nagelaten volledig geslachtsregister der familie de C r a n e .
In dit geslachtsregister, samengesteld door Prof. J. W.
de Crane 1768-1846, komt voor een brief, door hem
gestuurd aan zijnen Neef Mr. M. C. de Crane, te Zierikzee ged. 27 Sept. 1821.
In dit schrijven vermeldt hij o.a. (deze brief was
ingesloten bij een afschrift van het door hem samengestelde familieregister) :
. . Dan zeer onverwacht ontving ik in 1817 uit
,,I$eihelen een brief geteekend J. I. de Crane, van een
,jong H e e r , d i e m i j n e n n a a m a l s P r o f e s s o r i n d e
,,Eoninklijke Almanak van Brussel gezien hebbende,
,,op het denkbeeld was gevallen, dat ik een afstammeling
,zou zijn, uit een tak zijner uit Vlaanderen afkomstige
,familie, die zich in de 16e eeuw naar Holland begeven
,had e n w e l k e h i j m e e n d e u i t g e s t o r v e n t e zin. Ik
,,meermalen van mijnen Vader gehoord hebbende als
,overlevering bij de familie van onze afkomst van
,Gent uit een aanzienlijk of adelijk g e s l a c h t , v o n d
,mijne nieuwsgierigheid niet minder, dan deze ver,moedelijke Neef, opgewekt.
,De correspondentie daaruit ontstaan, waarbij wij
,wederzijds elkander zooveel wij konden hebben mede,gedeeld (en waarbij ik ook U en Uwen Broeder als
,nevens mij van dezelfde familie in leven heb opgegeven,
,zonder dat ik weet of hij van deze aanwijzing ten
,,opzigte van UE. gebruik heeft gemaakt). Die corres,,pondentie is evenwel geëindigd, met de erkentenis,
,dat wij de familiën niet aan elkander konden knopen,
,,en het wederzgdsche voornemen om echter zooveel
,mogelijk nasporingen daartoe verder te doen”.
Tot zoover de eenige belangrijke mededeelingen uit
dezen brief, naar aanleiding van de vraag.
Onder het hoofd ,Notitie van personen wier juiste
betrekking mij tot nog toe onbekend bleef” (mededeeling
van Prof. Mr. J. W. de Crane) vind ik:
,Een aantal namen zijn mij van vorigen tijd voorgekomen, die tot de familie Crane of de Crane schijnen
te behooren, vooral uit de Middelburgsche Doop-, Trouw-,
Ledematen- en Doodboeken, doch zonder eenige samenhang gelijk :

Grendel. Weet iemand onzer medeleden of er nog
mannelijke nakomelingen bestaan van Francois Abraham
Grendel, geb. te Dirksland 26 Juli 1800, zoon van den
Predikant Leonard Grendel en van Anna Maria Crooswyck ? Zoo ja, waar wonen (of woont) zij (of hij) ?
IVWW2O?Zd.

W . MAGHEN.

Kraay-van Alenburg. (XLVIII, 93). 1. Frans Jacobsz.
Craeij, geb. 1588 l), t Rotterdam vóór 30 April 1672
tr. N.N.
1) Attestatie voor notaris Pieter Cornelisz van der Licht te Rotterdam 16 Jan. 1655: oud 69 jaar. Huis sari de Huibrug te Rotterdam
= Kipstraat noordzijde bij het Stadhuis, protocol no 2606, koop
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Uit dit huwelijk o.a.:
11. Pieter Eransz. Kraey, geb. Rotterdam 16 14 2), begr.
Rotterdam ‘7 Mei 1680, nalatende 3 meerderjarige
kinderen, wonende Korte Wagenstraat in de ,,Hanetr. Kralingen 18 Sept. 1636 (aanget.
kam(p)“,
Rotterdam 26 Aug. 1635), beiden wonende bij de
Huibrug, Maertie Laurens, geb. Schiedam, -i- Rotterdam vóór 7 Mei 1680.
Uit dit huwelijk o.a.:
111. Lourens Pietersz. Kraey 3), ged. Rott.erdam 20 Jan.
1641, begr. Rotterdam (Prinsenkerk) 2 Aug. 1700,
nalatende 4 meerderj. kinderen, wonende Oppert,
tr. Rotterdam, wonende buiten de Coolpoort, 4 Nov.
1664 Catarina Jans&. van Os, wonende aan de
Weezenbrug, geb. Rotterdam, begr. 1 Aug. 1’710
(Grootekerk Trans n” 91), wonende Oppert hoek
St. Jacobsstraat, nalatende 2 mondige kinderen.
Uit dit huwelijk o.a.:
IV. Pieter Kraay, impostmeester 4), ged. Rotterdam 13
Febr. 16ti7, begr. 19 Dec. 1741 (Grootekerk Trans
n” 231), tr. Hillegersberg 22 Oct. 1702 (aanget.
Rotterdam 8 Oct. I 702) Adriana van Aienburg, toen
wonende in het ambacht Cool, geb. 1686, vermoedelijk Delft 5), overl. 16 Dec. 1749, begr. 22 Dec.
1749, oud 63 jaar, (Grootekerk Trans no 231), nalatende 1 meerderj. kind.
Uit dit huwelijk, behalve 3 jong overleden kinderen :
1. Antonia Kraay, ged. Rotterdam 1 Sept. 1706, begr.
Rotterdam 13 Aug. 1731, tr. Rotterdam 3 Nov.
1723 Jacol Erbercelt, schepen van Schieland, geb.
Delft, hij hertr. Rotterdam 19 Aug. 1732 WiZZemina
Catharina Dignes de la Motte, geb. Rotterdam.
2. Catharina Krnay, ged. Rotterdam 26 Juli 1718,
begr. 2 Maart 1780 (Walekerk n@ 170), tr. Rotterdam 1 Nov. 1741 Olicier Boogaard, koopman, geb.
Rotterdam, begr. 26 Febr. 1797, oud 84 jaar (Walekerk n” 170).
W. J. L. P O E L M A N S .
Rotterdam.

Laats. (XLVIII, 93). Indien inderdaad Elisabeth
Bouwmeesters de dochter is van Christoffel Bouwmeester
en Hesther van Liebergen, kan misschien het volgende
zijn nut voor den inzender hebben:
Hester van Liebergen, gedoopt Amsterdam 13 Jan. 1666,
tr. Christoffel Bouwmeester, secretaris van Veenendaal.
3 Nov. 1627, verkoop 30 April 1672 door Maria Craey X Abraham
Willemsz van Lier, Cornelia Craey X Simon Bosch, luitenant ter zee
en Grietje Craey, bej. dochter.
a, Attestatie voor notaris Pieter Cornelisz van der Licht te Rotterdam 16 Jan. 1657: oud 43 jaar.
3, Tuinder en warmoespachter (Quohier van ‘t cleyn Familien-geld,
a0 1674).
‘) Huis Lombardstr. Prot. nra 2153 en 2154 koop 5 Mei 1714 en
9 Mei 1725, verkoop 1 Mei 1741. In 1726 tot een nieuw huis verbouwd met nieuwe koepel in de Rotte aan de westzijde Lombardstraat. Testamenten 21 April 1740 en 21 Juli 1741 voor notaris
Willem Boon en 30 Aug. 1741 voor notaris Herbert van der Mey te
Rotterdam. Boedelinventaris 9 Febr. 1742 en 23 Dec. lï43 voor
notaris Jacobus de Bergh.
&) Testament 6 Jan. 1746 voor notaris Jacobus de Bergh te Rotterdam. Legaat aan haar zuster van halven bedde Elisabet van der
Kop eerst wed. Franok P. d. Meer, later van David Kook. In den
boedelinventaris 16 April 1750 voor denzelfden notaris komt o.m.
voor: Vioarie op “St. Hubregta autaar in de Nieuwe Kerk der stad
Delft den 3 Juli 1650 geconfirmeert op Jan Jaspersz van Alenburgh
en waarvan Hendrick Cornelisz van Alenburg alsdoen was patroon
en collateur.”

Hare ouders :

Abraham run Liebergen, ged. Amsterdam 23 Mei 1638,
tr. 1” (ondertr. 21 Maart) 1663 Amsterdam Xusanna
de Marex, geb. Amsterdam 6 Dec. 1638, t 1673 of 1676,
dr. v. Jan en Elisabeth de Schilder.
Zijne ouders:
Daniel van Liebergen, geb. 1690, + 16 Nov. 1646,
koopman te Amsterdam, Bewindhebber W.I.C., z. v.
Paulus en Tanneke le lor (Letoor),
tr. 2” Hester Loterz, Regentes van het Walen-Weeshuis.
Haar ouders :
Nicolaas Loten tr. fl. N.
Zijn ouders :
Dirck Loten, geb. Honscoten of Bellem t_ 1643, begr.
Leiden, Pieterskerk 10 Juni 1623, tr. 10. &. can Assen burgh.
Zijn vader:
Nicolaas Loten, geb. Aardenburg 1623.
W. V A N MAANEN.
Amsterdam.
Overdorp. Nadere gegevens gezocht van deze familie,
waarvan te Zutphen voorkomen : 1. Johannes O., kapitein in Statendienst, geb. Zutphen. . ., begr. Zutphen
5-12-1770, g e h . Meersen 30-6-1716(?) met Geertruyd
Lamberts uit Maastricht; 2. Benjamin 0. tr. Anna van
Beek (dochter van Jacob van Beek en Antonetta van
Alkemade Pauls dochter ex Antonetta van Linden);
3. Bern!drdina O., ged. Zutphen S-2- 1687, begr. Zutphen
23 Dec. 1760 als wed. de Goede. Zij was, evenals(?)
Johannes en Benjamin, kind van Derk Ooerdorp en
Catharina Besier.
M.
A.

Roock (de). Gevraagd de data van geboorte, huwelijk
sn
Bn
de
H.

overlijden van het echtpaar Pieter Hendrik de Roock
Regina Stennekes en van hunne wederzijdsche ouders,

namen dezer laatsten, alsmede de beroepen van P.
de Roock, zijn vader en schoonvader.
Hun zoon Jacob Dirk de Roock, kolonel der art., burgem.
van Halsteren en daarna van Bergen op Zoom (18371847) was geb. Utrecht (?) . . . .1779, overl. Bergen op
Zoom 16 Nov. 1847, huwt 10 . . . . Diderica Johanna
Greeve, geb. . . . . , overl.. . . . , dr. van. . . . en . . . .
Qorinchem.

VERSPYCK .

Spruyt van Issinge (van der). In het Utr. Prov. en
C>ted. Dagblad van 18 April jl. (Ochtendb. 2e blad)
komt een artikel voor, gewijd aan onze groote actrice
mevr. Mann-Bouwmeester, waarin aan de hand van
hare mémoires, getiteld ,Mijn leven”, o.a. het volgende
wordt medegedeeld : ,,Het is merkwaardig nog even te
releveeren, dat zij van moeders zijde afstamde van een
oud-Geldersch geslacht. Haar moeders moeder was een
freule v. d. Spru$ van issinge, wier stamboom terugvoerde tot den ouden zeeheld Tromp. De jonge Louis
droomde er in zijne kinderjaren van de eeuwenoude
familietraditie nieuwen glans te geven en een moderne
Tromp te worden”. Een geslacht r>.d. Spru@ c-an Issinge
behoorde nimmer tot den Nederlandschèn Adel. Kan
een onzer lezers ons gegevens verstrekken over deze
familie en hare beweerde afstamming uit !Fror77p?
\‘. L.
D.
Verwer. (XLVIIT, 96). 2 homas Verwer, burgemeester
van Deventer 1619-1630, zoon van Jan Verrc,er, huwt
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le Deventer 27 Dec. 1603 (ondertr. 10 Dec.) Barlha

IV. Heribert v. II’. t 21 Oct. 1680 tr. J o h a n n a Boller
van Arkel.
V. Willem Celiman (1. 11’. tr. Aleida Keizers.
VL Anthonie v. 1%‘. geb. 1681 + 16 Oct. 1761 tr. NOV.
1706 te Nunspeet iI4echteld Nz&
Is de familie van Westervelt steeds eigenaar van dit
kasteel geweest of is zij door vererving of aankoop in
het bezit ervan gekomen?
Onlangs werd hier ter plaatse bij eene v e r b o u w i n g
een steenen drempel gevonden; aan de keerzijde hiervan bevond zich een gedeeld familiewapen 1 3 kronen
11 3 wielen. De Heer R. T. Muschart te Rotterdam
was zoo vriendelijk mi,i hierover in te lichten. Harderwijksche familiewapens waarop 3 kronen en 3 wielen
voorkomen zijn respectievelijk die van de fam. valz
Wenckum en r%an W&zbergen. Gerrit (Gerard) van II enckum, burgemeester van Harderwijk in 1697, huwde
Cfeertru%yd van Wijnbergen; zeer waarschijnlijk is het
wapen op den gevonden steen (grenspaal of deel van
een poort) de samenvoeging der wapens van dit echtpaar.
In bovenstaand geslachtslijstje van Westerrelt komen
als eerste vrouwelijke leden voor eene !‘rtn Wenckum
e n eene run W$nbergen.
C. P. J. P.
H.

ten Rhade, dr. van Hendrik ten Rhade; hij huwt 20
Deventer 16 Aug. 1609 (ondertr. 29 Juli) Il’ijntien
Augustinus, dr. van wijlen burgemr Conraedt Augustinus.
Uit het le huwelijk:
le Hendrikje, ged. Deventer 29 Nov. 1604.
Se Egbertje, ged. Deventer 6 Mrt. 1606.
38 Qeertruìketi, g e d . Deventer 3 Sept. 1607, huwt
Deventer 19 Oct. 1630 (ondert. 2 Oct.) Ja,, van Gesscher,
ged. Deventer 28 Juli 1606, burgernr. van Deventer
1 6 4 2 e n 1 6 4 3 , z o o n v a n J a n van G’esscher e n v a n
Aaltje Scholier. Hij hertrouwt Deventer 13 Febr. 1661
(ondert. 18 Jan.) A n n a Rolti~xk, weduwe van Jazz van
Boeckholt.
Uit het. 2” huwelij k:
48 Conraet, ged. Deventer 30 Aug. 1610, huwt Deventer
6 Febr. 1633 (ondertr. 12 Jan.) Hermanna Scholier,
ged. Deventer 12 Mei 1611, dr. van burgemr. D a v i d
ficholìer en van Hesken Scharf.
Uit dit huwelijk kinderen.
H. KRONENBERO.
Deven ter.

Vri (de). (XLVIII, 32). Jan de Vrì, geb. 26 Dec. 1773
Harlingen, zoon van Dirk de Vri, timmerman, en Qeertien Londa, wint klein burgerrecht van Zwolle op 1
Aug. 1797, boekdrukker en -verkooper, t 1 Aug. 1833
Zwolle, huwt 27 Aug. 1798 (ingeschreven 10 Aug.)
Z w o l l e m e t A,naa Bou(w)meester, ged. 2L Sept. 17ti9
Zwolle, t 10 Febr. 1847 Zwolle, dr. van Yatentyn Beu(w)meester en G’eertruid van Bunskerken.
Kinderen :
1. Qeertruida de ?Qi, geb. 30 Juni, ged. 7 Juli 1799
Zwolle, + 14 Sept. 1823 Zwolle.
d. Hendrika Margaretha d e Vri, geb. 23 Oct., ged.
16 Nov. 1801 Zwolle, f 20 Juni 1864 Zwolle, winkelierster.
3. Dirk Vale&+ de Tri, geb. 11 Febr., ged. 14 Maart
1803 Zwolle, + Juli 1804 Zwolle (begr. 7 Juli).
4. D i r k Valent@ de Trì, geb. 3 Aug., ged. 26 Aug.
1804 Zwolle, T 30 Sept. 1817 Zwolle.
6. Martina Pemina de Vri, geb. 16 Jan., ged. 3 Maart
1806 Zwolle, j- April 1806 Zwolle (begr. 19 April).
6. Martinus Brinkman de Tri, geb. 8 Aug., ged. 30
Aug. 1807 Zwolle, i_ 27 Oct. 1864 Zwolle, boekhouder,
h u w t m e t Beertruìda A l ì d a r’an Kuyk, geb. 9 Apri!,
ged. 20 April 1800 Amsterdam (Oosterkerk), -I_ 27 Dec.
1869 Utrecht, dr. van H e n d r i k ‘van Kuyk en Catharina
Planter.
7. Anna Elisabeth de TG, geb. 6 Febr., ged. 27 Febr.
1809 Zwolle, + 31 Juli 1864 Zwolle, huwt 16 April
1836 Zwolle met Jucobus Cornelis H e n d r i k d e Gnay
Fortmérn, ged. 3 J a n . 1806 Leiden, zn. van N i c o l a a s
de Qaay Eortman en Aagje Catharina rara Ameron.
BLAAUW.
Oss.
Kasteel de Essenburg. In een geslachtsli$t l*an
\Vesterr.eZt (Nav. 1872) vond ik als Heer van Essenburg
Anthonie 2). W. burgem. v. Harderwijk geb. 1681, t
16 Oct. 1761. Zijn voorouders waren:
1. Derk u. IV. tr. . . . . van IPenkom (Wencum).
11. Heribert v. W. tr. . . . . va/r W$abergen.
IH. Derk v. P. burgem. te Harderwik tr. A a l t j e v a n
Hooiwerff .

Wapen Bremer. Het wapen van Adrìana Bremer die
1767 Jan Havelaar huwt, wordt in de Kwartierstaten van
Van der Dussen en Smissaert aangegeven als: Gedeeld:
1 rood; 11 in zilver een half rood molenrad uitgaande
van de deelingslijn. Dit wapen wordt gevoerd door een
Duitsche familie v. Bremer, welke o.a. tot de kwartierfamilies van den bekenden Duitschen genealoog v.
Arnswaldt behoort. Deze nu deelde mij mede, dat. voorzoover hem bekend is geen lid van deze familie v.
Bremer zich in Nederland nederzette.
Is het door zegels of anderszins bekend, dat de
Hollandsche familie werkelijk dit wapen voexde? Indien
dit het geval is, waarschijnigk dus wel wederrechtelijk.
Tot de familie behoorde de Rotterdamsche notaris Jacob
Bremer en de predikanten Joalanus Bremer en Coenradus B.
Ir. W. J. HOFFMAÑ.
Ui. S. A.
Wapens gevraagd. Op een soepterrine in particulier
bezit alhier bevindt zich een wapen: op zwart een
zilveren griffioen ; helmt. de griffioen uitkomend.
Op een schaal een wapen: een groene tak, waaraan
links een roode roos. op goud ; alliantie met Romsxinckel.
Van welke families zijn deze wapens?
B. v. T. P.
Welt.
_~ ~~~
INHOUD 1930, No. 4.
Bestuursberichteo. - Genealogisch fragment Schade te Utrecht
en te Rotterdam in de 15~ en 1P eeuw, door M. 0. Wildeman. Genealogie van het geslacht Bacrdt of Baardn, door Dr. A. L. Heerma
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Correspondentie betreffende het Qenootsohap
(niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men
te riohten tot den aeo r e t a r i a Dr. E. J. TROMAEEEN
& THVEBBINK VAN DEB HO O P, Sweelinckstr. 60, ‘a Gavenhage, en die betreffende de Bibliotheek en de
wekelijksohe portefeuille, zoomede aanvragen om
exemplaren van vroeger versohenen Meandbladeo,
tot den bi blio theoaris, Bln&+dnwg 5, ‘sdravenhage.
De Bibliotheek en de Inliohtingendienst, ge.
vestigd Bleijenburg 5, ‘s&avenhage, eijn voor de leden
r;qFd iederen Maandag van 9+12 en van 2%

Dit blad versohijnt maandelijks en wordt aan de
leden van het &mootsohap gratis toegezonden.
Bijdragen en oorrespondeotie, bestemd voor het
Maandblad, eoomede opgaven van adresverandering
gelieve men te riohten tot den re d a o t e u r Dr. Ta. E.
VALCK LUCASSEN, huize Spammhside, Driebergen.
De jaarlijksohe oontribotie voor het lidmaatschap
bedraagt flO.- en voor de leden te’e Gravenhage,
die de wekelijksohe portefeuille ontvangen,fl6.-.
Voor niet leden ia het Maandblad verkrijgbaar
tegen een abonnementsprgs van flO.-per jaargang.
Poetrekening van den pen n i n g mee a te r No. 20910.
---K

Y

De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of den inhoud der onderteekende stukken.
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Mei 1930.

Bij dit nummer wordt een p’aat verzonden, behoorende
bij het artikel: De zegels der @reven van Holland OP het
einde der dertiende eeuw.

Algemeene Vergadering van het Genootschap
op Zaterdag 10 Mei 1930.

Maandelijksche Bijeenkomsten.

Aanwezig zijn de Eereleden: Jhr. Mr. F. Beelaerts van
Blokland, Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland ( Voorzitter), Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyo; het correspondeerend
lid : R. T. Muschart ; de gewone leden : Dr. H. A. Bicker
Caarten, Jhr. H. de Brauw, W. J. J. C. Bijleveld,
R. H. 0. baron van der Capellen, ir. D. W. van Dam
v a n Hekendorp, B. J. van Eek, Mevrouw M. L. H.
Eerdbeek geb. Claasen, Jhr. Dr. G. J. Elias, Mr. Jos.
M. F. Eskens, Dr. P. J. M. van Gils, Jhr. Mr. D. P. M.
Graswinckel, G. H. J. Gijsberti Hodenpijl, C. 8. Sixma baron van Heemstra, G. C. Helbers, J. Herdtman,
Jhr. Mr. D. J. P. Hoeufft, Dr. E. J. Th. It Th. van
der Hoop, A. Hoynck van Papendrecht, Dr. C. J. de
Bruyn Kops, J. M. van Kuyk, Dr. L. W. A. M. Lasonder,
Jhr. Dr. H. J. L. Th. van Rheineck Leyssius, Dr. Th. R.
Valck Lucassen, A. Merens, 0. H a i t s m a Mulier, Jhr.
E. 0. M. van Nispen tot Sevenaer, Mej. Mr. E. C. M.
Prins, J. Reepmaker, W. M. C. Regt, Mr. H. H. Reyers,
A. F. J. Romswinckel, L. D. J. Schas, Mr. A. P. van
Schilfgaarde, F. N. F. van der Schrieck, A. P. M. A.
Storm de Grave, Jhr. H. Trip, N. Vernède, Jhr. G. M.
Verspyck, J. J. Vürtheim, N. L. J. van Buttingha
Wichers.
De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede,
dat de notulen der vorige vergadering in hst maandblad zijn afgedrukt, waarna deze worden gearresteerd,
Voorts is bij den Voorzitter bericht ingekomen, dat het
correspondeerend lid Dr. H. G A. Obreen, die zich
bereid had verklaard een voordracht te houden, door
ongesteldheid verhinderd is ter vergadering te verschijnen. Met leedwezen neemt de vergadering hiervan
kennis; den heer Obreen zal per telegram een spoedig
herstel worden toegewenscht, waarbij hem tevens dank
zal worden betuigd voor het schriftelijk inzenden van
zijn voordracht, welke tijdig door den Voorzitter werd

De maaodelijksche bijeenkomsten zullen tot
nadere kennisgeving op den eersten Maandag van iedere
m a a n d t e n 44ureplaatshebbenin H o t e l W i t t e b r u g
te Scheveningen.

BESTUURSBERICHTEN.
Het Bestuur vernam met leedwezen het overlijden
van den heer R. G. Anthouisz, in leven archivaris
te Colombo (Ceylon) en sedert 1910 gewoon lid van
het Genootschap.

Tot lid zijn benoemd:
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ontvangen ter voorlezing aan het einde der vergadering.
Het jaarverslag, door den Secreta,ris gelezen, geeft
tot geen opmerkingen aanleiding; het wordt in het
maandblad opgenomen.
Door de Commissie tot het nazien der rekening en
verantwoording van den Penningmeester over het jaar
1929, bestaande uit de H.H. J. Reepmaker en Jhr.
J. L. Storm van ‘s-Gravesande - welke laatste door
ongesteldheid niet ter vergadering aanwezig kan zijn
- wordt bij monde van den heer Reepmaker verslag
uitgebracht. De Commissie stelt voor, den Penningmeester
te dechargeeren met dank voor zijn ijverig en nauwgezet beheer. Aldus wordt besloten.
De aan de beurt van aftreding zijnde Bestuursleden,
de H H. W. J. J. C. Bi,jleveld, Dr. E. J. Th. à Th.
van der Hoop en Jhr. H. Trip worden met groote
meerderheid herkozen en aanvaarden hun benoeming.
Aan het einde der vergadering deelt de Voorzitter
nog mede, dat zoo mogelijk op 9 Juli a.s. een excursie
zal worden gehouden naar den Gelderschen Achterhoek.
Bij de rondvraag doen de H.H. Merens, Schas en
Graswinckel eenige mededeelingen over de moeilijkheden
bìj het bewaren en raadplegen van notarieele archieven
in Gelderland, Noord-Holland en Utrecht. De Voorzitter
zegt toe, deze moeilijkheden met den Algemeenen Rijksarchivaris te zullen bespreken.
Door den heer Viirtheim wordt ter sprake gebracht
de wenschelijkheid van het registreeren van portretten
ook ná 1850, waarbij door d e n heer van Schilfgaarde
wordt gewezen op de mogelijkheid om de bij de verschillende autoriteiten berustende oude paspoorten voor
iconografische doeleinden te benutten, terwijl de Secretaris herinnert aan het door Professor van Bemmelen
te Groningen gestichte bureau voor bio-genealogische
documentatie, waar ook moderne portretten worden
bewaard.
De heer Helbers wijst op de verwaarloozing van
grafzerken; de heer van Beresteyn stelt voor, dat het
Genootschap zich in dezen zal wenden tot de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, in welke Commissie
hij dan de kwestie ter sprake kan brengen. Aldus wordt
besloten.
De heer Regt maakt aanmerking op eenige, op verschillende drukwerken van het Genootschap voorkomende
wapens. De Secretaris zegt toe, voortaan alleen de goede
clich8’s te zullen gebruiken en de andere buiten dienst
te stellen.
Tenslotte doet de Voorzitter Jhr. Dr. W. A. Beelaerts
van Blokland voorlezing van de door Dr. Obreen ingezonden voordracht over ,De Zuidelijke Nederlanden
als genealogisch-heraldisch studieveld”. Zoowel den
samensteller dezer voordracht welke met veel aandacht
en belangstelling werd gevolgd, als den Voorzitter, wordt
door Dr. Valck Lucassen, Vice-Voorzitter, de dank der
vergadering vertolkt, waarbij deze tevens zijn voornemen
te kennen geeft het opstel van Dr. Obreen, zoo mogelijk
als bijdrage in het maandblad op te nemen.
Hierna sluit de Voorzitter de vergadering.
V. D. HH.

Jaarverslag 1929.
Het genootschapsjaar 1929 was niet onbevredigend
wat den aanwas van het ledental betreft : bleef dit aantal

in 1928 constant op 648, in het nu afgeloopen jaar
kwamen wij van 648 op 561, voorzooveel betreft de
gewone leden. Het aantal eereleden daalde door het
overlijden van onzen betreurden oud-voorzitter Kol. J. D.
.Wagner van 11 op 10, daarentegen steeg het aantal
correspondeerende leden van 10 op 11, zoodat wij op
1 Jan. ll. in totaal een ledental van 582 konden boeken.
Het aantal abonnés op het maandblad bedraagt 26.
In de samenstelling van het bestuur en in de onderlinge verdeeling der verschillende functies kwam geen
verandering; slechts zag de Secretaris zich in den loop
van het jaar op zijn verzoek ontheven van het bibliothecariaat. De jaarvergadering, gehouden op 25 Mei,
herkoos de periodiek aftredende bestuursleden.
Het was voor het genootschap een zeer gewaardeerde
onderscheiding, dat zijn Vice-voorzitter, Dr. Th. R. Valck
Lucassen, bij Kon. besluib van 4 Nov. 1929 no. 23 werd
aangewezen als regeerings-afgevaardigde om ons land te
vertegenwoordigen op het te Barcelona gehouden congres
voor genealogie en heraldiek. Voorts willen wij vermelden, dat op 24 Jan. eene huldiging plaats had van
ons medelid A. Hoynck van Papendrecht, ten vorigen
jaren afgetreden als directeur van het Museum van
Oudheden te Rotterdam, waarbij Voorzitter en Redacteur
aan den jubilaris hun dank betuigden voor de warme
belangstelling die hij gedurende zijn langdurig lidmaatschap tegenover het genootschap en ZLJLI orgaan aan
den dag gelegd heeft.
Demaandelìjksche bijeenkomsten werden als gewoonlijk
gehouden in de Kroon en de Wittebrug. Een excursie
kon helaas niet gehouden worden, daar evenmin als in
1927 gelegenheid bestond voor het tot stand brengen
eener combinatie, welke uitvoerbaar en tevens belangrijk genoeg was om te voldoen aan de eischen, welke
tot dusver steeds aan onze excursies zijn gesteld. Het
bestuur, dat reeds meerma.len op de moeilijkheden, hieraan verbonden, heeft gewezen, zal zich echter blijven
beijveren ten deze aan den wensch van vele leden te
Voldoen.

Wat de verschillende wetenschappel$ke werkzaamheden van het genootschap en zijne organen betreft, kan
het volgende worden vermeld:
De Redacteur van het Maandblad Dr. Th. R. Valck
Lucassen kan ook op het afgeloopen jaar met tevredenheid terugzien, daar het hem wederom aan de zeer
gewaardeerde medewerking van velen, zoowel binnen
als buiten den kring van het Genoot.schap, niet heeft
ontbroken.
Als zoodanig worden hier vermeld de Eereleden Jhr.
Dr. W. A. Beelaerts van Blokland en Prof. Mr. R. Fruin,
de Correspondeerende leden Mr. P. C. Bloys van Treslong
Prins en W. Wijnaendts van Resandt, de gewone leden
W. J. J. C. Byleveld, H. H. van Dam, J. de Groot,
L. H. A. M. Hendriks, Ir. W. J. Hoffmaïï, Dr. E. J.
Th. a Th. van der Hoop, A. Hoynck van Papendrecht,
Mr. H. Kronenberg, Jhr. Dr. Th. van Rheineck Leyssius,
Mr. J. C. Maris, Jhr. H. H. Röell, W. A. van Rijn,
Mr. A. P. van Schilfgaarde, M. C. Sigal Jr., Dr. J. S.
van Veen, Dr. E. Wiersum, M. G. Wildeman, Dr. J.
J. A. Wijs en verder Dr. L. Edel, Mr. E. Heringa, G.
van Klaveren Pzn., H. van Malsen, Dr. A. A. van Schelven
en Mej. C. J. Welcker.
Hun allen en aan de talrijke medewerkers aa.n de
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rubrieken ,,Korte mededeelingen” en ,Vragen en antwoorden” zij hier dank betuigd voor hun aandeel in
den bloei van het orgaan vcLn het Genootschap.
Bijzondere vermelding verdient het feit, dat in Februari van het afgeloopen jaar een aanvang gemaakt
werd met de publicatie van de officieelo mededeelingen
betreffende naamsveranderingen en naamsaannemingen
zoowel hier te lande als in Oost- en We&Indie, waarbij
met erkentelij,kheid dient te worden gewag gemaakt
v a n d e welwvillende medewdrkiog d i e h e t b e s t u u r t e
dier zake mocht ondervinden van de zijde van de Uinisters
van Justitie en Koloniën alsmede van den GouverneurGeneraal van N.O. índië en de Gouverneurs van Suriname
en Curaçao. Tot deze publicatie was voorloopig besloten
voor den tijd van één jaar, omdat moest worden atgewacht of de belangstelling voor deze rubriek wel evenredig was aan de daaraan verbonden kosten. Aangezien het aan het Bestuur op ondubbelzinnige wijze
mocht blijken, dat zij algemeen wordt gewaardeerd, is
besloten op den ingeslagen weg voort te gaan.
Ten dienste dezer nieuwe rubriek werd het Naandblad voorzien van een omslag, waardoor tevens een
lang gevoelde wenschelijkhsid op practische wijze tot
uitvoering kon worden gebracht.
De samenstelling van het register was ook in het afgeloopen jaar toevertrouwd aan de goede zorgen van
het Bestuurslid A. P. M. A. Storm de Grave.
Voor de afdeelingen E’unailie-ar~hier~e~~enlia~adscl~riftela,
waarvoor wij ook dit jaar zeer konden profiteeren van
de krachtige medewerking van ons eerelid Jhr. van
Beresteyn, was van groot belang, dat met ingang van
1 Nei met machtiging van den Minister van Onderwijs, Kunsten en WetenSchappen ter beschikking van
het bestuur werd gesteld Mej. Mr. E. C. BI. Prins, met
gelijken datum benoemd tot commies-chartermeester aan
het Algemeen Rijksarchief. Met groote erkentelijkheid
en waardeering, zoowel jegens de Regeering al8 den
Algemeenen Rijksarchivaris, ons eerelid Prof. Fruin,
werd deze regeling door ons aanvaard. EIet bestuur benoemde met ingang van genoemden datum Nej. Prins
tot Archivaris, en tevens tot Conservatrix der handschriften-afdeeling. In verband hiermede kon Jhr. van
Beresteyn van het beheer dezer beide afdeelingen eervol
worden ontheven.
De inventariseering van het Familiearchief Calkoen
door Jhr. A. Calkoen kwam in Januari 1930 gereed.
De ordening en beschrijving van het archief der
ambachtsheerlgkheid Vreeland door Mejuffrouw J. C. H.
Hoogeveen kan als nagenoeg voltooid worden beschouwd.
De bewerking van het Archief Heeroman va,n Zuijdtwijck wordt met kracht voortgezet.
De verschillende andere familiearchieven, die aan het
genootschap in bruikleen werden afgestaan, en de schenkingen, aan deze afdeeling gedaan, zuilen in het >Iaandblad worden vermeld.
De afdeeling Hadschriften onderging allereerst uitbreiding, toen, na den dood van het Eerelid Kolonel
J. D. Wagner, diens belangwekkende genealogische nalatenschap in vollen eigendom aan het Genootschap overging, voorts door den aankoop’- ons mogelijk gemaakt
door het Eerelid Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn - van
eene collectie genealogieën van de hand van wijlen
den eersten Voorzitter van het genootschap, Mr. J. C.

van der Muelen, en van eene verzameling Ge‘ldersche
kwartierstaten, en tenslotte door dat ons van verschillende zijde belangrijke verzamelingen of stukken werden
ten geschenke ot in bruikleen gegeven, waarvan in ,het
Maandblad meldiug zal worden gemaakt.
Met dankbaarheid werd eenige malen gebruik gemaakt van het aanbod van eigenaars van genealogische
handschriften, zoowei binnen den kring onzer leden als
daarbuiten, om uit de hun toebehoorende bronnen de
ons tendienste staande gegevens te completeeren.
Catalogi op de collectiën Wagner, Polvliet en van
der Muelen werden samengesteld en met de reed8 bestaande catalogi der collectiën Engelen, van Beeck
Calkoen e.a. vereenigd ; de bewerking der verzameling
Geldersche Kwartierstaten en van enkele kleinere collectiën nadert hare voltooiing.
Net de samenstelling van een Centralen Catalogus
van alle genealogische handschriften, die zich in ons
land bevinden zoowel in Archieven, Bibliotheken, Nusea,
als in particulier bezit, is een begin gemaakt.
De bewerking van het Delftsche huizenprotocol door
Jonkvrouwe G. M. de Casembroot heeft geregeld voortgang. De ficheering van het Register der brieven van
Venia Aetatis door de Staten van Holland en hunne
rechtverkrijgenden verleend, welk werk in 1X26/6 door
Nejuftrouw de Wit op het Algemeen Rgksarchief werd
begonnen, wordt sedert Januari 1930 welwillend voortgezet door Nevrouw van Tongeren-van der Weide.
Het Eerelid Jhr. Nr. Dr. E. A. van Beresteyn schonk
ons eene verzameling genealogische gegevens, ten Rjksarchieve in Gelderland opgenomen door den Heer G.
F. van Mackelenherg.
Net bijzondere erkentelijkheid zij hier voorts melding
gemaakt van eene uitgebreide verzameling aanteekeningen uit Indische Archieven, ons ook dit jaar weder
door het correspondeerend lid Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins toegezonden, alsmede van het groote aantal
fiches uit Belgische archieven en voornamelijk betrekking hebbende op Hollandsche families, dat WLJ al weder
van den Heer J. Rups te Brussel mochten ontvangen.
Voor verdere schenkingen van dezen aard moge naar
da aanwinstenlijst in het Naandblad worden verwezen.
De BibliotJheelc werd door aankoop en schenkingen,
deel8 zeer belangrijk, vermeerderd met 90 boekwerken
en brochures. Aan het catalogiseeren wordt voortgearbeid. Het repertorium op de boeken en tijdschriften
wordt geregeld bijgehouden.
De schenker8 worden in verschillende nummer8 van
het Maandblad vermeld. Hier zij hun nog een woord
van oprechten dank gewijd.
Het beheer werd met ingang van 1 Nei opgedragen
aan Nej. F. Tiddens, tot dusver assistente, aan wie
intusschen met het oog op haar aanstaand huwelijk op
I Juli eervol ontslag uit den dienst van het genootschap moest worden verleend. Sindsdien worden de belangen onzer boekerij, behartigd door Nej. Th. van Alff.
Onze Ilzlic?ltirlgelzdaen.~t bewoog zich ook dit jaar op
genealogisch, heraldisch en iconografisch gebied; het
gebruik, dat de leden - ook na het invoeren van een
matig tarief voor elke te stellen vraag - van dezen
dienst maken, neemt geregeld toe, en stelt aan de werkzaamheid en kunde van ons personeel steeds hooger
eischen. Mej. E. v. Blommesteyn is sedert eenigen tijd
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verbonden aan het itionografisch bureau. Aan de assistente Mej, J. C. H. Hoogeveen werd tegen het einde
des jaar, eervol ontslag verleend.
De financieel8 toestand was ook dit jaar niet ongunstig, al bracht de strenge vorst in Februari door schade
aan onze verwarmings-installatie een niet onbelangrijke
extra uitgaaf mee. Wij mochten er in slagen aan de
financieele lasten, welke bij onze belangryke en zich
steeds uitbreidende werkzaamheden op verschillend gebied onvermidelijk zijn, het hoofd te bieden. De kosten
voor het Maandblad bedroegen f 2968.21, die der Bibliotheek f 646.42, salarissen, waaronder ook bode- en
schrijfloon f 1462.-. Het Feithfonds tot aankoop van
meer belangrijke boeken, bedroeg op 1 Jan. f 260.60,
terwijl onze gewone rekening op dien datum een saldo
aanwees van f 848.71.
Met een beroep op den onmisbaren steun van al onze
leden moge dit jaarverslag worden beeindigd.
H E T B E S T U U R.

De zegels der

Graven van Holland op

het

einde der dertiende eeuw,
door Jhr. Dr. W. A. BEELAIRTS

VAN

B L O K L A N D.

Hoewel het aanvankelijk in mijn voornemen heeft
gelegen alleen het een en ander mede te deelen omtrent
de zegels van Graaf Jan 1, welke in meer dan een
opzicht bijzondere aandacht verdienen, heb ik mij daartoe bij nader inzicht niet kunnen bepalen, aangezien
het gewenscht bleek ter vergelijking ook de laatste
zegels van Graaf Floris V en de eerste van Graaf
Jan 11 daarnaast te stellen.
Op bijgaande plaat zijn derhalve in de eerste plaats
afgebeeld het laatste grootzegel van Floris V en daaronder diens als tegenzegel gebezigde secreetzegel,
hangende aan eene oorkonde van 12 December 1289 1).
Deze zegels geven geene aanleiding tot het maken
van bijzondere opmerkingen. Alleen valt te vermelden,
dat ‘s Graven zegelbewaarder Philips van Wassenaer S),
onmiddellijk na het bekend worden van zijne verraderlijke gevangenneming door de heeren van Amstel,
Woerden en Velsen, heeft gezorgd voor de vernietiging
van het grootzegel ter voorkoming van mogelijk misbruik daarvan, zooals Melis Stake in zijne bekende rijmkroniek volgenderwijze verhaalt 3) :

7 Januari 1297, toen hij nog slechts twaalf of ten hoogste
dertien jaren oud was, werd voltrokken “).
Verschillende oorkonden zijn in dien tijd door den
jeugdigen graaf bezegeld, maar voor zoover deze brieven
oog in originali aanwezig zijn, ontbreekt daaraan thans
zijn zegel. Dientengevolge kan niet meer worden uitgemaakt, of toentertijd reeds de stempels in gebruik waren,
welke kort daarop hier te lande voor hem dienst deden.
Op het einde namelijk van Januari 1297 is Jan 1
uit Engeland scheep gegaan naar zijne erflandeb, waar
hij aanvankelijk aan de hoede van heer Jan van Renesse
was toevertrouwd. Reeds den eersten Februari was de
jonge Graaf te Zierikzee en daar werden reeds aanstonds charters op zijnen naam gegeven en bezegeld 5).
Deze oorkonden zijn voorzien van een grootzegel en
een als contra-zegel dienstdoend secreetzegel, welke
mutatis mutandis volkomen gelijken op die van zijnen
vader Floris V, uit diens laatste regeeringsjaren, zooals
bij vergelijking op bijgaande plaat duidelijk is te zien.
Opmerkelijk nu is, dat de nog minderjarige Graaf op
zijn grootzegel is afgebeeld als een ridder, hetgeen
in strijd is met de gewoonte. Immers de graven en
edelen plachten, vóór zij den ridderslag hadden ontvangen, niet als zoodanig te worden afgebeeld; hunne
zegels droegen, indien die henzelf voorstelden, de beeltenis eens jongelings6).
Het feit, dat heer Jan van Renesse na enkele maanden
is verdrongen door heer Wolfert van Borselen, die verder
den jeugdigen Vorat in zijne macht heeft gehad, is van
geen invloed geweest op de voor hem gebezigde zegelstempels, welke ongewijzigd ruim twee jaren in gebruik
zijn gebleven. Een der laatste malen, dat die nog dienst
hebben gedaan, was op 16 Juni 1299, toen de onmondige
Graaf aan zijnen machthebber heer Wolfert van Borselen
het land van Woerden schonk i’),
Weinig tijds later, op 1 Augustus 1299, werd heer
Wolfert te Delft vermoord en hetgeen onmiddellijk
daarna is geschied, kan ik niet beter verhalen dan door
Melis Stol& - zij het ook verkort - aan te halen
Als her Wolfert was verslaghen,
Doe ginc men boden henen jaghen,
Beide stille ende overluut,
Met sQraven brieven, de saluut
Omboet den Grave van Henegouwen,
Dien hi best machte betrouwen,
Ende bat hem, dat hi tote hem quame:
Want hine gherne bi hem name
Tsinen rade om sinen vromens).

Doe de Grave ghevanghen bleef,
Ende ment int lant wert gheware,
Doe nam Philips van Wassenare
sGraven zeegel ende sloeghen ontwee
Vor den Raet, dat men niet mee
Daermede zeghelen en machte.
Hi pensde wel, doe hi dat dochte.
Reeds drie dagen na zijne gevangenneming werd
Floris V vermoord; te weten 27 Juni 1296. Zìjn zoon
en opvolger, de minderjarige Jan 1 verbleef destijds
aan het Engelsche hof, waar vervolgens tot zijn huwelijk
met ‘s Konings dochter Elisabeth werd besloten, hetwelk
‘) v.d. Bergh’s Oorkondenboek 11, no 683.

2) Deze bekleedde dit vertrouwensambt reeds in 1291 (zie v.d. B.‘I 3
Oorkondenboek 11, IP 772).
8) Boek IV, vs. 1674-1580.

Hi voer voert ende quam
In Noert Hollant. Doe dat vernam
Sijn neve Jan, was hijs blide,
Ende voer hem teghen tenselven tide “).
_~.

De Graven voeren beide gader,
Recht alst kint metten vader.

4) v. d. Bergh, t. a. p. no 969.
6) v. d. Bergh, t.a. p. noo 987, (hier ten onrechte gedateerd 2 Februari 1297, eooals de gemeente-archivaris van Zierikzee zoo vriendelijk was mij te melden), 989 en 994.
6) Vgl. het zeEel van Floris V v6dr zijnen ridderslag.
;j v.-d. Bergh; t. a.p. no 1067.
8) Boek VI, vs. 1136-1144.
0) Boek VI, vs. 1172-1175.
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De Gravinne, si voer mede
Al te Dordrecht in de stede.
Daer wort men te rade doe,
Dat men rechte sette toe:
Want de jonghe grave Jan
Selve niet berechten en can
Sijn lant, als hem betame,
Koes hi doe al sonder blame
Sinen neve tot eneu voecht,
V i e r jaer te sine, ende ghi moecht
H o r e n wes men te rade ginc 10).
10 wil, dat ghi de gifte l r) ontsect
Ende alle dinc der nederlect,
Ende wederroepe alle zaken,
De men u hevet doen maken,
Ende de men u hevet doen gheven,
Sider dat u vader liet sijn leven 1”).
De Grave dede dat men hem hiet.
Doe docht hem goed, dat men riet,
Dat men den zegel sloeghe ontwe,
Dat men daermede nemmermee
Soude beseghelen andre brieve.
Dit dede hi al tots neven lieve:
Want sine vrome lacher an:
Als hi wort ridder ende go& man,
So doe men seghelen maken dan,
Soe men alre beste can,
Groet ende breet na sijn ghevoech;
Dit clein es hem groet ghenoech:
Wat hi seghelt, ic seghelt mede
Nu vortan in elke stede,
Sprac de Grave van Henegouwen:
Dit hopic sal hem niet berouwen.
Sulke ghichte en ghevet niet mee il).
Men sloech den zeghel doe ontwee 1 “).
Het grootzegel van Jan 1 - het praematuur gevoerde
ri d d erzegel - werd dus te Dordrecht bij het eerste
optreden van zijnen nieuwen voogd, Graaf Jan van
Avennes, stuk geslagen, en in het vervolg zou alleen
het k 1 e in ze gel worden gebruikt, en wel tegelijk met
dat van den Graaf van Henegouwen.
De eerste maal, dat op de nieuwe wijze werd gezegeld, was te Dordrecht op 13 October 1299 14).
Jammer genoeg is deze oorkonde niet met de daaraan
gehangen zegels bewaard gebleven. Wij lezen slechts:
desen brief bedegader besegheit met onse zeghels. Enkele
dagen later gegeven oorkonden doen echter zien, dat
het oude, vroeger als tegenzegel gebruikte kleinzegel
van Graaf Jan 1 is gebezigd als grootzegel en dat de
Graaf van Henegouwen daarbij zijn zegel - een ridderz e g e l - heeft gebruikt als tegenzegel. Niet alleen is
dit in feite te zien aan de oorkonde van 18 October
1299 is), maar ook wordt dit ons in zoovele woorden
10) Boek VI, vs. 1182-1194.

11) T.W . zulke giften als graaf Jan aan heer Wolfert van Borseler
had gegeven, zooals de stad Oudewater, het land van Woerden BI
het huis en goed van Ysselstein.
12) Boek VI, vs. 1232-1237.
is) Boek VI, vs. 1244-1261.
r4) v. d. Bergh, t. a.p. n0 1092.
‘3 v.d. Bergh, t. a.p. n0 1093, noot 1. Op den staart van di
merkwaardige zegel staat: contes. Dank zq de welwillende mede

rerhaald in het handvest van 7 November 1299 16),
waar wij lezen: h e b b e n wy dese jegenwoirdige leftere
pesegclt mit onsen segele, ende oase lieve nete h e r J a n
)an Avennis, grave van Henegouwew voirs. m et s in en
r e g e l e jegerts den onsen.
Wij zien hier dus het gebruik van een secreet- of
rleinzegel als grootzegel, terwijl als tegenzegel een
midderzegel dienst doet, echter van een anderen persoon,
letgeen eene zeer opmerkelijke sphragistisohe bijzonderleid is.
Slechts zéér korte dagen hebben Jan 1 en zijn nieuwe
lewindhebber aldus gezamenlijk gezegeld. De ongelukzige Graaf is reeds 10 November 1299 komen te overijden en de Graaf van Henegouwen is hem daarna als
Jan 11 opgevolgd. Tot besluit geef ik ter vergelijking
liens onmiddellijk daarna vervaardigd grootzegel weer1 ‘),
hetwelk groote overeenkomst vertoont met de respectievelijk in 1296 en 1299 stukgeslagen grootzegels van
zijne voorgangers Floris V en Jan 1.

Het geslacht

Hangest d’Yvoy.

Onder bovenstaanden titel ontvingen wij van den
heer D. M. M. van Hangest baron d’Yvoy van Mijdrecht onderstaande repliek op het artikel van den
heer W. J. J. C. Bijleveld: ,Familie d’Yvoy”, v o o r komende in het Februari-nummer van dezen jaargang.
0 Groote Cier van Hollands Leyden!
Soo gij in myne wey gaet weyden,
Gedenk vooraf aan al die plapeo
Voor hem bestemd, die sulx wil wagen.
Dat het bij zekere genealogen gebruik is zich van
vermoedens te bedienen, teneinde eene stamreeks op
te bouwen, is wel bekend.
Minder bekend was het mij, dat het genealogen vrij
zou staan op bloote vermoedens eene genealogie te vernietigen, welke door de bevoegde autoriteiten op grond
van authentieke acten is goedgekeurd. 1)
Geheel onbekend was het mij, dat het, ook al is men
genealoog, iemand vrij zou staan geheel lichtvaardig de
eer en goeden naam eener familie te bekladden, door
een lid daarvan op grond slechts van bloote vermoedens
openlijk te beschuldigen van valschheid in geschrifte
en andere niet nader te qualificeeren misdrijven.
Dat de Heer Bijleveld met zijn publicatie onverantwerking van Mej. Mr. E. Prins kan ik voorts mededeelen, dat in de
verzameline losse zeeels in het Algem. Riiksatchief een geheel overeenkomstig exemplaar berust, eyeneens met de aanduiding comes op
den staart, hetwelk vroeger werd toegeschreven aan Graaf Jan 11,
maar thans naar alle waarschijnlijkheid blijkt te hebben gehangen
aan de oorkonde van 17 October 1299 (nO 1093).
1s) v.d. Bergh, t. a. p. no 1098.
17) Gebezigd 8 December 1299.
1) De genealogie van mijn geslacht werd reeds op grond van
authentieke acten. in de tweede helft der achttiende eeuw door den
Garde des titres ‘originaux te Parijs vastgesteld en daarna in 1816
door den H. Raad van Adel hier te lande. In 1896 bij een inschrijving als edelexpectant in de Ridderlijke Orde Balije van Utrecht,, is
bij opzwering van het kwartier Hangest d’Yvoy zulks nogmaals
gesohied, waartoe vooraf een onderzoek heeft plaats gehad onder
leiding van Baron W. van Lynden met medewerking van Baron
Melvil van Lynden, destijds rechter te Utrecht en later Minister van
Buitenl. Z. en xinister van Justitie a. i.
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woordelijk heeft gehandeld, zij mij vergund eenigszins
uitvoerig uiteen te zetten.
Ongeveer twee jaar geleden werd mij geheel onverwacht en geheel ongevraagd van zeer bevoegde zijde
een stuk toegezonden, waaruit duidelijk bleek, dat de
Heer Bijleveld, in zijn ijver om een z.g. verbeterde
stamreeks mijner familie samen te stellen, slechts zoekende
was naar eenig deugdelijk argument om M. L. Baron
d’Yvoy a l s n aarts bedrieger” aan de kaak te kunnen
stellen.
Desniettemin heb ik aan de goede trouw van den
Heer Bijleveld niet willen twijfelen en is in tegendeel
bedoelde waarschuwing voor mij een reden geweest om
hem in Mei 1928, in antwoord op zijn verzoek om eenige
inlichtingen, op de meest openhartige wijze met al
mijn documenten te overladen, teneinde hem van de
juistheid mijner gegevens te overtuigen.
De Heer Bijleveld moest bij inzage dezer documenten
dan ook eerlijk toegeven, dat hij geen reden wist,
om aan de echtheid daarvan te twijfelen, of zooals hij
in zijn artikel schrijft, ,dat klopte alles”.
Voor zooverre ik uit de door Baron van Heeckeren
gedurende anderhalf jaar gevoerde correspondentie 2)
k a n na,gaan, z i j n de huwelijksche voorwaarden van
Nicolaas d’Yvoy (generatie XIII) het eenige stuk, waarvan de waarde bestreden werd, daar dit geteekend
zou zijn door fictieve personen. Baron van Heeckeren
kon destijds met verwijzing naar het genealogische werk
van Luis’cius (1716) deze suppositie onmiddellijk weerleggen; de Heer Brjleveld, van de juistheid hiervan
overtuigd, haalt deze kwestie dan ook in zijn artikel
niet aan.
De Heer Bijleveld, die nog altijd de valschheid mijner
documenten niet kon aantoonen, is toen eindelijk, in
December l.l., na ruim anderhalf jaar overal tevergeefs
gezocht te hebben, met eene vondst uit een transportregister van Asperen voor den dag gekomen, waarmede,
naar hij triomfantelijk te verstaan gaf, het noodlot
der familie Hangest d’ilvoy voor goed beslist was:
Per Asperen ad Astra!
Al dadelijk zij hierbij opgemerkt, dat niemand hem
zal willen betwisten dat hier met zijn z.g. Nicolaas
Giellis Evois inderdaa)d de vader van Maximiliaan Genlis
Ivoi bedoeld wordt; in al mijne Asperensche stukken
w o r d t nl. gen. XILI nooit Hangest genoemd, maar
komt hij steeds voor als Nicolaes Genlis Ivois.
Trouwens toen de Heer van Heeckeren den Heer
BQleveld er op attent maakte, dat hier in plaats van
,Giellis” gelezen behoorde te worden ,Genlis”, heeft
de Heer Bijleveld schriftelijk moeten toegeven, dat inderdaad met de ortografie van namen destijds raar werd
omgesprongen. Vandaar dat de Heer Bijleveld in zijne
publicatie maar liever spreekt van Gilliszoon, eene dichterlijke vrijheid, die nergens op gebaseerd is.
Hierbij komt nog, dat Nicolaas Genlis d’Yvoy, die
hier als sergeant en elders als majoor vermeld staat,
blijkbaar sergeant-majoor geweest is, hetwelk, zooals
den geleerden Genealoog uit Leiden welbekend zal zijn,
destijds een beoge militaire betrekking was.
~~
2) Kort nadat de Heer Bijleveld zijne besprekingen in Januari 1.1
plotseling afbrak, werden al de hem ter inzage toegezonden stukker
met inbegrip vau correspondentie, annotaties enz. door den Heel
Y. Heeckeren wederom te mijner beschikking gesteld.
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Hoewel ik nog vele andere argumenten “) zou kunnen
aanvoeren, welke aan de waarde van deze Asperensche
vondst afbreuk kunnen doen, geloof ik voldoende aangetoond te hebben, dat zoo iets geen reden kan zijn tot
eenig vermoeden, dat mijne documenten door M. L.
Baron d’Yvoy vervalscht zouden zijn. Toch bleef de
Heer Bijleveld zulks, uit gebrek aan eenig behoorlijk
bewijs, a tort et à travers volhouden.
Het kan mij niet ten kwade geduid worden, dat deze
kwestie, die ik zoo gaarne als een zuiver genealogische
had willen beschouwen, voor mij nu meer en meer een
eere-zaak werd. Ik heb, ten einde raad, den Heer Bijleveld dan ook het mijns inziens loyale voorstel gedaan,
teneinde hem van zijne obsessie te verlossen, deze weinig
verkwikkelijke kwestie te laten onderzoeken door een
in gezamenlijk overleg aan te wijzen onbevooroordeeld
deskundige, die dan natuurlijk de vrije beschikking
over mijn geheel archief zou hebben gehad.
Dit voorstel is zonder meer door den Heer Bijleveld
afgewezen. Immers was, volgens zijn zeggen, dit Asperensche archiefstuk voor hem als tegenbewijs geheel
voldoende, zoodat hij blijkbaar de voorkeur gaf aan
een publiek schandaal boven een onpartijdig, deskundig
onderzoek.
Groot was daarom mijne verbazing, dat het eenige
zakelijke argument, dat de Heer Bijleveld nu in zijn
publicatie aanvoert, om de vervnlschingen - die voor
zijne beweringen zoo noodzakelijk zijn - te staven, de
vermeende, vervalschte handteekening van Willem Frederik van Nassau is.
Hoewel hij ruim anderhalf jaar een afschrift van
dezen brief in handen had, heeft hij het nooit noodig
geacht mij van deze ontdekking op de hoogte te laten
stellen, maar het blijkbaar beter geoordeeld mij achteraf
hiermede een coup de Jarnac toe te brengen.
Had de Heer Bijleveld mij zulk een coup de Jarnac
destijds willen besparen, dan had,ik hem mijnerzijds
de publicatie van zijn artikel ook kunnen besparen.
Immers had ik hem dan naar de beste bron kunnen
verwijzen, waaruit hij zou hebben vernomen, dat Willem
Frederik in het zelfde jaar (1662) op de zelfde wijze (V.
zu Nassau) zijn huwelijksche voorwaarden onderteekende.
Uit dezen in 1662 aan kapitein d’Ivoy te Grave geadresseerden brief mag bovendien worden afgeleid, dat
hij korten tijd daarna den Nederlandschen dienst verlaten heeft, om onder Dohna te Orange te dienen,
hetgeen zeer goed verklaarbaar is, omdat na 1660 vele
troepen afgedankt zijn. In 1673 komt hij weer terug
a l s k a p i t e i n (hij. teekent dan in het Eedboek als M.
Ivoy). Waarschgnlsjk zal hij vóór 1662 tot de zoogenaamde ongerepatneerde troepen behoord hebben.
Ik geloof hiermede voldoende de waarde van het
artikel van den Heer Bijleveld te hebben aangetoond,
zoodat ik deze aangelegenheid voor goed als afgedaan
beschouw.
Daar ik mij echter niet achter dit standpunt wensch
te verschuilen, wil ik gaarne hieraan toevoegen, dat
“1 Waaronder b.v. het door den heer Biileveld nooit ontkende en
ook niet te ontkennen feit, dat de hoofdpersoon, Geertruyt Tiellemans,
die in deze acte als nog in leven zijnde vermeld wordt, reeds drie
jaren te voren overleden was, zoodát deze aote als waardeloos te
beschouwen is. Zie overigens ook Waldsohmidt, d.d. 1’726: vom
beweis duroh Copialbiicher.
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ik door tusschenkomst van een mijner vrienden in de
gelegenheid werd gesteld eenige mijner familiepapieren
aan het oordeel van Dr. Japikse, Directeur van het
Koninklijk Huis-Archief, te mogen onderwerpen, die de
goedheid gehad heeft, mij te doen weten, dat ook hij
van de echtheid dier stukken overtuigd is.
H i e r o n d e r behooren o.a. ook de navolgende in dit
schrijven bedoelde documenten, waarvan ik de afschriften
hierbij voeg, te weten:
a . . . . . de brief van den Prins van Oranje, den lateren
Koning van Engeland, waarbij aan Hendriette
Brouwers echtgenoote van Maximiliaan van Hangest Ivoy het zelfde pensioen wordt verleend,
dat ook door diens Vader: Nicolaes van Hangest
Genlis d’Ivoy g e n o t e n w e r d , e n z . . d.d. lti74.
b . . . . . de brief van Graaf Willem Frederik aan Maximiliaan Yvoy, zoon van Nicolaes van Hangest
zaligr.,
enz.
. . . . . . . . . d.d. 1652.
c. . . . . de huwelijksche voorwaarden van Joncker Niclaes
Genlis Ivois, eenige soon van wijlen Joncker Jan
van Hangest en van Ivois, enz. . . d.d. 1619.
Aan Dr. Japikse neem ik de vrijheid mijn eerbiedigen
dank te betuigen voor de betoonde bereidwilligheid tot
onderzoek dier stukken.
Ook aan de Redactie van ,de Nederlandsche L e e u w ”
wensch ik mijn beleefden dank vo.or de mij verleende
plaatsruimte uit te spreken.

verhoopte wugeringhe sal UEL. sijn ontslagh als Capitein mochen
vragen alvoorens den eedt als inspecteur van de Magazijnen en
Arsenaelen op ‘t Casteel binnen Orange so en daer het behoort
af te legghen, nm niet in ongelegheit te comen en de nieuwen
qúestien te doen ontstaen. UEL kan verseeckeert sijn dat Sijne
Gheurvorst el : Door1 : neffens Haere Hoochheit de goede diensten
door UEL vader en grootvader den Landen beweesen niet sullen
vergeeten ende geen minder vertrouwen in UEL persoon stellen
en dat wij tot allen tijden bereijt sun UEL al súlcken goede
otficien te doen als wij iermoghen ende geneegheit die wijÜEL
toedraghen gebiet ende blijven tot dien einde altoos.
UEL Dienstwillige
(get.) Wilhelm Frideric
V: zu Nassad
Datúm Cleve deesen
8” Maij 1652.
Aan Capitaine Ivoy
Grave.

D’HANGEST

D’YVOY.

Bijlage a.
Sijne Hoocheit in consideratie van de goede diensten van
Maximiliaen van Hange-t Tvoij ordonneert hier mede dat Juff:
Hendriette Brouwers sijne Huijsvrouwe naer zijn overlijden voor
haer leven ldng sal genieten het pensioen van vier hondert AJrijnen jaerlijx, ‘t welk bij acte van haere Hoocht de Princesse
Douariere in date den 310 Martij 1666 aen hem Ivoij is geconfereert geweest en bevorens genoten bij Nicolaes van Hangest
Geuliu d’Ivoij, vader van Maximilaen, lastende züne Hoogheid
hier meede aan Philippe le moine Thresorier Gnael van sijne
domeijnen in Graefschap van Burgundien orte die dezelve charge
in der tijd zal mogen bekleden haer Hendriette Brouwers de
voorz. somme jaerlüx uijt te reijcken en te betalen, doch alles
bg provisie en tot naerder ordre. actum in ‘t Leger tot Quaregnan den 21 augusti ISï,k.
(w.g.) G. H. Prince d’orange.
Ter ordonnantie van S. Hoocht
en in absentie van Greffier
(w.g.) C. Huijgens.
Bijlage b.
Eedele Ernveste Mannhafte,
Hier mede sal UEL. ontfangen den brief voor den Commies
van de Artillerie van de Provincie van Groningen, als oock
eene voor de raetpensionaris van Hollant, waer op wij ons verlaten dat UEL. genoegsame toegang tot alle de Arsenaelen en
Magazijnen sal bekomen. Sijne Cheúrvorstel: Doorl: van Brandenborgh neffens Haere Hoochheit hebben goedgevonden bij provisie
aan UEL het pensioen ddt hicolaes van Hangest zaligr UEL
vader op Burgundieu had ingevoleeu de brieven die UEL daar
van heeft te laten en voorders UEL toe te leggen ses honderd
guldens jaerlijcks betaalbaer door de Tresorier generael der
domeijnen in Boúrgundien aenvangh neemende met de datum
der gegeeve commissie waer van alsmeede van de dispositie van
Sijne Cheurvorstel: Doorl: neffens Haere Hoochheit UEL. kennisse sal moeten geeven aau den raatpensionaris en versoecken
om te gelljck in slauds dienst te moghen continúeeren; bij on-

Bijlage c.
Wij Rutger Wessel van den Boetselaer heere van Aspere ëñ
Lodewijck van Chatillon Heere van Chatillon ten eender ende
Wij Tieleman van Glabbeeck, Costgn van Essen en Carel von
Seldenack, anderer sijdt doen condt, en certificeeren vermits
dezen onsen openen briev dat in de naem der Heiliger Drievuldigheid ten overstaen van vrienden en houwelijksluiden ten
beUden sijde een eilighe echte gemaecht versproechen ëñ gededinget is tusschen den Eedelen Eerntfesten Joncker Niclaes Genlis
lvois eenige Soon van wijlen Joncker Jan van Hangest en van
Ivois ende Jouffrouw Johanna van Boccard echtelieden in uiren
leven Heer en vrouwe van Genlis en van Ivois als Bruijdegom
met de Eedele Eerentrijke Jonkvrouwe Geertruij yan Glabbeeck
dochter van den Eerentfesten manhaften Tieleman van Glabbeeck
ende Joffer Josina Coopmans echtelieden als bruijd bij wille ende
believen haerer hefsten vaders met aanbrenget van goederen en
met voorwaarde hiernae respective benoempt geatelt bescheiden
ende geconditioneert. In den Eersten zo brengt den voorsz : Joncker
Niclaes van Hangest Genlis en Ivois als bruijdegom voor huweluxgoed aan de voorz. Joffer Geertruij van Glabbeeck sgn compstige
lieve huisvrouwe al sodanig actien als hij is hebbende op de
Leen en andere goederen gelegen in Frankrijck toebehoord
hebbende wijlen si@ vader Jan van Hangest aan dezelve ontnomen ; item eene Losrente van drie hondert drie en twintig
carolus Guldens ghehgpotekeerd op zeekere huizinge erven en
Landen gelegen bij St. Andries te lossen tegen den penningh
twintig. item eene losrente van drie hondert en veertig Carolus
Guldens Jaerlaks gehdpothekeert op zekere thient gelegen in
westcappel te lossen teegens den penningh sesthien. Item een
lijfrentebrief van twee hondert en twee carolus Guldens. item
een pensioenbrief van vier hondert carolus Guldens op de
Domeinen van sijn Exellentie in Bourgondien waar tegen dan
de voorsz: Tieleman van Glabbeeck sijn dochter als brnijd ter
hechter mede gave in Dotem belooft en gegeven heeft, belooft
ëñ gift mits dezen gereets de summa van agt duijsend vijf
hondert carolus Guldens. item de Somma van vier hondert
guldens Jaerlnxs te betalen volgens zo is in dezen bevnorweert so Joncker Nicolaes van Ivois bruidepom voor sijne
compstige lieve huijsvrouwe mogt komen te sterven dat als
dan dezelve zijne buisvrouwe haer leven lanck uit desselven
huijsheere gereedste poederen Jaerlgxs ontranren ende penieten sal vier hondert Carolus Guldens sno anders de VOOPSL.
Joffrouwe Geertruij voor haere cnmpstige lieve hniphoere mngt
komen te sterven dat als van dezelve haar huijsheere t,en lijftucht sfln leven lanck weder uit haere prrpedste gnederpn .Tnerlijxs ontfangen en genieten sal twee hnndert carnlns Guldens
mits dat nogtans sij echteluiiden boven dezen nnch malcnnderen
off den eene den andere tot allen tijden wijders nnch zullen
moehen begiftigen ofte betuphtieen in sovnel als ‘t, hemluiiden
believen sal, ‘t welk alzo bundip gehouden sal worden als nf ‘t
hier inne meede besoempt mocht weesen. ook is bevoorwaard
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ende geconditioneerd of een van beide voorsz. Echteluijden sonder echte wet1 eldke geboorte geprocregrd natelaten machte comen
te sterven (dat God Alunach.ig genadiglijk verhoeden will) ofte
ook dat zij afstervender kjjnd of kijnderen naelieten die van
geljjke sonder echte wettelgke geboorte natelaten mogten komen
te sterven dat als dan eens ieders aangebragte vozsz. goederen
of die den eenen of den ander nog Solden mog Een aancomen
of aanerven weder gaen ëü succederen sullen aan die sijde daer
her die gecomen sijn, winst ëü verlies staender echte gevallen
half ende halt te genieten of te dragen, belovende beijde eheluüden als Joncker Nicolaes Genlis Ivois en Joffer Geertruij
van Glabbeeck mit consent eu toedoen haeres voorsz. vaders
als haer momber in goede trouwe bij mondelüker eeren al ‘t
geen voorsz. is nae te comen en te voltrekken VGOP hem en
ha?re Ervqenaamen aonder arglist. In oirconde der waerheid so
hebben wij voorsz. Rutger Wessel van den Boetselaer Lodewijck
van Chatillon, Costijn van Essen en Carel von Seldenack als gebodene ëiï vercorene Houwelijxs mannen hier van gemaakt twee
aleenslugdende Instrumenten ofte brieven daer van aen elcker
sjjdt een gelevert beidt mit onse handen en Gemen bevestigt
ende bij den Bruddegom en bruljt met eige handt en naeme
onderschreven so als dan oick die Eerentfeste manhaften Tieleman van Glnhbeeck als des bruüts vader ëñ momher in desen
met den bruijdegom sijn segel daar aengehangen heeft. Actum
Asperen in den Jaere onses heere Salichmakers Duijsend ses
hondert ë6 neghenthien de elfde daghe Aprilis.
(was ondertekend)
Ivoij, R. W. v. Boetselaer, de Chatillon, G. van Glabbeeck, T.
v. Glabbeeck, C. v. Essen, K. von Seldenack.

vruchteloos. Eerst einde Januari d. j. ontving ik van
baron van Heeckeren bericht, dat hij zich met mijne
voorgenomene publicatie kon vereenigen en tevens het
voorstel namens zijnen neef, om samen een persoon
aan te wijzen voor een onderzoek.
Toen was het echter te laat.
Als men een dergelijk onderwerp bestudeert en behandelt, komen na de verschijning steeds nieuwe gegevens
aan het licht. Zoo schreef de Heer van Rijn mij, dat
er ook in Asperen’s rechterlijk archief eene opmerkelijke
lacune is, die ons belet acten betreffende Geertruyt
Thielemans op te slaan, die blijken bestaan te hebben
uit acten, jaren na haren dood verleden.
Van Archivaris ,llr. R. Bylsma gowerd mij de raad,
voor aanstelling van onderofficieren de Resolutiën van
gecommitteerde raden van Holland te raadplegen. Dankb a a r g e b r u i k m a k e n d v a n zijn advies, vond ik het
volgende :
1636 October 6 Mits den overlyden van Nicolaes
Gillisz van Joris (sic) in syn leven majoor van Fort Hollandia ‘) in den Eylande van de Glundert Is in desselfs plaetse
gestelt Abraham Torenburch onderhouder vant voorschrere fort ende gelast dat hem daervan commissie
sal werden gedepescheert. 2)
Wij weten dus nu, wat voor majoor de ,major de
Villemstat” was, n.1. fortwachter, zooals de directeur
v. h. krijgsgeschiedk. archief mij schreef. ,Zij werden
gekozen uit geschikte onderofficieren, ook werden wel
minder validen genomen.” Dat was mij ook al gebleken,
toen ik wat verder in die resoluties had gebladerd;
majoor en wachtmeester is het gewone woord, vaak
worden ook niet-militairen, b.v. plaatsvervangers der
baljuwen ten platte lando, daarvoor gebruikt. Ik geef
nog twee benoemingen :
163ï Juni 23 benoemd tot major op het fort aan de
Rovaert sergeant A. van Erckelen.
1635 Juni 1’7 in plaets van wylen G. van Stepraat
tot major in den Brie1 W. Swijnes; Juni 22 mits verzegt ontslag van Swijnes als incompatibel (sic) met het
Doctoraatschap mede by de vroedschap verklaard, in syne
plaets de sergeant de Pier.

Door onzen Redacteur werd ik in de gelegenheid
gesteld van het bovenstaande kennis te nemen en een
wederwoord op t,e stellen. Op dermate ongepasten toon
ben ik niet gewend te debatteeren en verkies ook in
dit geval, niet op dergelijk geschrijf in te gaan. Eene
zaak moet wel heel zwak staan, als men in antwoord
op een zeer zakelijk artikel, zooals het mijne, op dergelijke wijze persoonlijk wordt. In de 31 jaren, die
sinds mijne opneming in ons Genootschap verliepen,
kan ieder tot oordeelen bevoegd lid voorzeker verklaren,
dat ik m[j nooit heb toegelegd op het afbreken van
genealogieën, integendeel.
Gaarne neem ik echter het aanbod van onzen Redacteur aan, om te verklaren, waarom ik in dit geval
eene uitzondering moest maken.
Toen de Heer van Rijn de Asperensche acte gevonden
had, wilde hg die vondst (zooals hij wel meer doet
met gegevens, die tot stamreekswijiiging a a n l e i d i n g
geven) doen opnemen in het Maandblad van Dec. j.l.
Ware dit geschied, dan had men allerlei onaangenaam
commentaar voor de betrokkene familie kunnen verwachten. Daar ik op de hoogte van de zaken was door
mijne studie van het geval, wenschte ik dit te vermijden;
in overleg met onzen Redacteur werd derhalve op 6 Jan.
d. j. besloten, dat ik, zoodra mij zulks mogelijk zou
zijn, eene bijdrage zou inzenden over dit onderwerp.
Daarvan heb ik baron van Heeckeren verwittigd en
heb vervolgens getracht op de meest kiesche wijze
deze pgnlijke zaak te behandelen. Hoewel ik, nu reeds
juist twee jaar geleden, baron van Heeckeren geraden
had den eigenaar te bewegen, de familiepapieren ten
Alg. Rcjksarchieve ten onderzoek te geven en onophoudelijk daarop heb aangedrongen tot nog in Dec. ‘29
toe, is dit nooit geschied. Pogingen door ons medelid
Hoffmañ in dezelfde richting aangewend, bleven even

Ten slotte troffen mij onlangs, in hel familieboek van
o n s m e d e l i d Hoffmafi bladerend, de afbeelding der
portretten van Nicolaes Gillisz en zijne vrouw. Terstond valt op, dat de daar afgebeelde man onmogelijk
iemand kan voorstellen, die in 1620 in de kracht van zijn
leven was. Het costuum hoort geheel thuis in het einde der
1@ eeuw; dit werd mij bevestigd door iemand, die van het
costuum eene bijzondere studie heeft gemaakt en die mij
ten overvloede verwees naar het dit voorjaar verschenen
werk van Dr. van Thienon: Das Kostiim der Blütezeit
Hollands.
B I J L E V E L D.

Wij wenschen aan het bovenstaande ook onzerzijds
eenige opmerkingen toe te voegen.
Het is alleszins begrijpelijk te achten, dat de herziening, die de stamreeks der familie d’Yvoy heeft
ondergaan, bij het tegenwoordige hoofd van dit geslacht
gemengde gevoelens opgewekt heeft en wij hebben hem
l) Later genoemd Noordschans.
%) Zijne aanstelling op Hollandia kon ik helaas niet vinden.
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daarom ook de gelegenheid niet willen onthouden om in
dit blad de bezwaren, die hij tegen de publicatie van den
heer Bijleveld meende te moeten aanvoeren, bekend te
maken. Wij betreuren het slechts dat baron d’Yvoy
hierbij aan zijn oorspronkelijk voornemenom dexequaestie
als eeoe zuiver genealogische te beschouwen niet is
getrouw gebleven en door haar meer en meer als eene
,,eerezaak” te ga,an opvatten een persoonlijk element in
zijne argumentatie heett gebracht, dat - het doet ons
leed dit te moeten vaststellen - niet gelukkig afsteekt
tegen de uiterst zakelijke en tactvolle wijze waarop ons
hooggeacht medelid Bijleveld zich van eene voor hem
pijnlijke, maar niettemin gebiedende plicht heeft gekweten, toen hij de conclusiën van een ernstig en omvangrijk onderzoek In zake de beweerde afstamming
der familie d’Yvoy uit het aanzienlijk Picardisch geslacht d’Hangest in ons vakblad ter sprake bracht.
Hierdoor is onwillekeurig de aandacht van de hoofdpunten afgoleid en wordt de schijn gewekt alsof het er
den geachten inzender in de eerste plaats om te doen
was door het verwekken van wantrouwen in de zuiverheid der bedoelingen van den heer Bijleveld diens argumenten in de oogen van het publiek te deprecieeren.
Dat zulks zijn doel moet missen bij de velen, die den
heer Bijleveld en zijn werk hebben leeren kennen en waardeeren, ligt voor de hand, en dit te meer waar ons
geacht medelid hier niet, zooals hem wordt ten laste
gelegd, ,,op bloote vermoedens!’ eene genealogie vernietigd heeft, maar daarentegen zijne conclusiën op een
a a n t a l p o s i t i e v e feit en heeft gebaseerd, die door
den geachten inzender in zijn repliek, waarmede hij
zelf deze aangelegenheid gaarne voor goed als afgedaan
zou willen beschouwen, òf niet worden aangeroerd Of
op onvoldoende wijze worden weerlegd.
De voornaamste dezer feiten (waarbij de door den
heer Bijleveld zelf niet ter sprake gebrachte quaestie
van de onderteekening der huwelijkache voorwaarden
van 1619 door twijfelachtige getuigen - zie bijlage c op dit oogenblik buiten beschouwing kan blijven) zijn:
10. dat de naam Hangest en de aan zijne dragers
toekomende eeretitels en praedicaten bij de eerste generatiën der familie (d’) Yvoy hier te lande wèl in de
familiedocumenten, maar nimmer in authentieke en
openbare acten - voor zoover bekend - voorkomen.
Onweersproken.
20. dat deze naam in de kerkregisters van Utrecht
en der plaatsen, waar de familie in de omgeving vertoefd heeft, na het midden der 18” eeuw met andere
h a n d i s i n g e v o e g d e n w e l o p eene w i j z e d i e b i j
eersten oogopslag moet opvallen. Onweersproken.
30 dat de stamvader in Nederland in familie-genealogieën (overgenomen in N. A. 1914) voorkomt als
Nicolas de Hangest-Qenlis gezegd d’Yuoy, kapitein in
Hall. dienst 1600, commnndant ran Willemstad 1629 en
kolonel, terwijl niet alleen voor deze militaire waardigheden geen spoor van bewijs in officieele b r o n n e n
is terug te vinden, maar bovendien eene authentieke
acte uit het Asperensch archief d.d. 21 Juli 1646 van
hem gewaagt als van den sergarlt Nicolaes Qiellis Ecois.
De waarde van deze zéér belangrijke acte meent baron
d’Yvoy niet hoog te moeten aanslaan. Aangezien de
sergeant Yvoy elders als majoor vermeld staat, was hij
z.i. blijkbaar sergeant-majoor, hetwelk - aldus schrij-

v e r - destijds een hooge militaire betrekking was.
Uit de dupliek van den heer Bijleveld is de militaire
graad van Nicolaes Yvoy wel duidelijk komen vast te
staan. Het ligt trouwens voor de hand, dat wanneer
laatstgenoemde in waarheid een hooggeplaatst militair
was geweest, hij in bovenbedoelde acte niet kortweg
als ,sergant” zou’ zij_n vermeld, evenmin als het is aan
te nemen, dat hij, die reeds in 1600 den kapiteinsrang
zou hebben bekleed, bij den doop van zijn zoon Tylman
te Willemstad in 1624 slechts als ,Claes Gielis” zou
zijn aangeduid. Dit patronymicum Giel(l)is zou volgens
baron d’Yvoy eene verschrijving zijn geweest voor Genlis, zoodat Nicolaes, met weglating van zijn wezenlijken
geslachtsnaam Hangest, de aaneengekoppelde namen
van twee vroegere heerlijkheden zijner familie, Genlis
en Yvoy, zou hebben gevoerd. Maar is het den geachten inzender daarbij niet opgevallen, dat deze zoogenaamde ,erreur de scribe” voorkomt in a 11 e in openbare
archieven bewaarde stukken, die ons over Nicolaes Yvoy
t e n dienste s t a a n , t . w . d e doopacte t e W i l l e m s t a d
(1624), de aanstelling van Nicolaes’ opvolger op het fort
Hollandia in de Kl u n d e r t (1636) en de bewuste transportacte te As p eren (1646)? Aldaar heet hij steeds
Gielis, Giellis of Gillisz. Het is dan ook zeer te betreuren, dat de origineelen van ,al de Asperensche stukken”, die baron d’Yvoy in zijn bezit verklaart te hebben en waarin zijn stamvader steeds als Nicolaes Genlis
Ivois zou voorkomen, niet bewaard zijn gebleven. In
dit verband verdient het de aandacht, dat reeds in
1922 - toen er van een onderzoek naar de stamreeks
der familie d’Yvoy nog geen sprake was - de bewerkster van den inventaris van het archief der gemeente
Asperen, als Bijlage X1 verschenen bij het Jaarverslag
van het Algemeen Rijksarchief, in hare inleiding schreef:
,,Het archief is goed bewaard, doch bevreemdend ‘)
onvolledig; zoo ontbreken bijna alle resoluties” (blz. 219).
Den compromitteerenden inhoud van de eenige acte+
betreffende de familie d’Yvoy, die in het Asperensch
archief bewaard gebleven is, tracht baron d’Yvoy daarenboven te annuleeren door zich te beroepen op het
z.i. ,niet te ontkennen feit, dat de hoofdpersoon, Geertruyt Tiellemans, die in deze acte als nog in leven zinde
vermeld wordt, reeds drie jaren te voren overleden was,
zoodat deze acte als waardeloos te beschouwen is”. Ook
hier heeft de geachte inzender abuis. De hoofdpersoon van
deze op 21 Juli 1646 voor schepenen gepasseerde acte
was niet Geertruyt, maar haar broeder Sebastiaen Tiellemans van Glabbeeck, die bij het transporteeren van een
boomgaard gebruik maakte van eene procuratie zijner
zuster Geertruyt, welke reeds op 2 4 M aar t 16 4 3 eveneens voor schepen was gepasseerd, dus op een tijdstip
toen Geertruyt wèl in leven was, daar zij - indlen de
aan familieopgaven ontleende sterfdatum in N. A. 1914
als juist mag worden aangenomen - eerst op 20 Juli
d.a.v. is overleden.
4” dat nog in 1712 aan de familie van eene afkomst uit
het geslacht d’Hangest niets bekend moet zijn geweest,
zooals blijkt uit het noodgeld in dat jaar door Frederik
Thomas Yvoy als gouverneur van Quesnoy geslagen,
waarop zijn wapen is afgebeeld zonder het harts c h i 1 d H a n ge s t, waarvan het tegenwoordige blazoen
l) Spstieering van ons.
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der familie is voorzien. (Zie v. Loon, Ned. Hist. penn.
111, blz. 649). Onweersproken.
W i j meenen o p g r o n d van het bovenstaande, dat
de heer Bijleveld, wel verre van op bloote vermoedens eene genealogie te hebben vernietigd welke
door de bevoegde autoriteiten op grond van authentieke
acten zou $j a goedgekeurd, zich integendeel gericht heeft
naar de strenge eischen, die omtrent de bewijsvoering
ten huidigen dage aan de beoefening der geslachtkunde
worden gesteld, door zijne conclusiën slechts op in
openbare bewaarplaatsen berustende authentieke bewijsstukken te gronden. Familiedocumenten, in welken vorm
ook, die, als in het onderhavige geval, met deze laatste
i n s t r i j d z i j n , k o m e n o n w i l l e k e u r i g - en helaas
maar al te vaak ook met recht! - onder ernstige verdenking van valschheid of vervalsching en mogen geen
gewicht in de schaal leggen, zoolang z$ niet in betrouwbare gegevens uit openbare archieven bevestiging
vinden.
Dat een onderzoek der bedoelde familiedocumenten
door alleszins bevoegden niettemin zeer gewenscht kan
zijn, behoeft geen betoog. Het laat zich echter voorzien,
dat de heer Bijleveld in dat geval ,al die plagen”, welke
baron d’Yvoy blijkens den aanhef van zijn artikel voor
hem bestemd heeft, niet zal behoeven te duchten.
De Redacteur valz het .Maandblad:
V A L C K L U C A S S E N.

Genealogie van het. geslacht Baerdt of Baarda,
door Dr. A. L. HEERMA

VAN

VOSB

en D. D. Osmaa.

(Vervolg van XLVIII, 113.)
C VI.

Jacob Gerlofs (Baerdt), te Salwerd; overl. vóór 1693.
.Hij huwt 10 Franeker 29 Juni 1684 Jetske Ipedr.,
van Arckens onder Franeker; 20 Aalke Pietersdr.
Uit het tweede huwelijk:
1,. Herike Jacob&. (Baerdt), geb. 1689 of ‘90; zij
leeft 1703.
2. Jacob Jacobs (Baerdt), geb. 1691 of ‘92; hij leeft
1703.

C VIbis. Juw Hessels Baar&, ged. Franeker 8 Juli 1663;
te Lutkelollum. Hij huwt Franeker 8 Juli 1683
Foeckien Sybrensdr., v a n A r u m ; e.1. overl. vóor
1693.
Uit dit huwelijk:
1. Sybren Juws Baarda, ged. Franeker 16 Apr. 1684.
2. Sybren Juws Baarda, volgt C VU.
C VIter. Sipke Hessels Baarda, ged. Franeker 8 Juli
1663, lidm. aldaar 29 Jan. 1686, koopman 1688,
vroedsman 1690, 1693, rentmr. en brouwer 1693,
burgemr. 1694, presid. burgemr. 1696, oud burgemr.
1698, overl. aldaar 7 Feb. 1717. Hij huwt Franeker 30 Mei 1686 Yefke Schultetus, dr. v. Bavius
Schultetus en Trijntie Clasedr. Braam; lidm. Franeker Jan. 1685, overl. 1759.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Sipkedr. Baarda, ged. Franeker 10 Apr.
1687.
2. Baoius Sipkes B a a r d a , ged. Franeker 6 Mei
1688, stud. aldaar 1703, S.S. Min. Cand. 1711,

te Breukelen 1724, 1743; (predikant aldaar
1739 ?); overl. vóór 1775. Hij huwt Franeker
21 Jan. 1713 Anna Maria Halma.
3. Trijntje Sipkedr. Bawda, ged. Franeker 17 Feb.
1691.
4. liessel Sipkes Baarda, ged. Franeker 24 Apr. 1692.
5. Hessel Sipkes Baarda, ged. Franeker 27 Aun. 1693.
6. Hemel S$ces Baardai‘ged. Franeker 9 De:. 1694.
7. Trijntje Sìpkedr. Baarda, ged. Franeker 1 Mrt
1696, ongehuwd overl. Franeker 18 Jan. 1775.
8. Bauckjen Sipkedr. Baavdn, ged. Franeker 12 Mei
1698.
9. Hessel Sipkes Baardn, ged. Franeker 24 Nov. 1705 ;
te Amsterdam 1739; onder curateele w e g e n s
blindheid 20 Jan. 1776; overl. 20 Apr. 1781.
C VIpuater. Dirk Gerlofs Bnarda, te Deinum 1720. Hij
huwt (ondertr. Franeker 16 Mei 1696) Lolckjen
Steynphorte, dr. v. Hessel Jans Steynphorte en
Tietske Gerlofsdr. Baerdt (C V l), ged. Sneek 1
Oct. 1676.
Uit dit huwelijk:
1. Gerlof Dirks Bnnrdu, geb./ged. Deinum 17121
Feb. 1697.
2. G e r l o f Di& Baarda, geb./ged. Deinum 15123
Oct. 1698,
3. Jetske Dirksdr. Baardu, geb. Deinum 1705.
4. Gerlof Dirks Baarda, volgt C VIIbis.
C VIquinpuies. Sybe Gerlofs Bnnrda, geb. 1676; te Marssum 1706, 1725, Engelum 1730, Jelsum 1731, overl.
aldaar 18 Juli 1745. Hij huwt 10 Gerlantje Heslinga, dr. van Jacobus Claeses Heslinga en Hainsck
Mattheusdr. Metsma, e. 1. Boxum 1720; 2”. Jelsum
1 Aug. 1734 Berber Huyghsdr., van Deinum, wed.
van Tymen Sydses (van Kleffensj, te Raard, geb.
1673 of ‘74, overl. Lekkum 3 Jan. 1767, begr. Raard.
Uit het eerste huwelijk:
1. Idtje SyOedr. B a a r d a , g e b . D e i n u m 2 9 J a n .
1698, overl. Jelsum 6 Juni 1760. Zq huwt Jelsum 23 Oct. 1718 Gaele Arjens Faber, bijzitter
van Leeuwarderadeel, te Jelsum; hij leeft 1760.
2. Gerlof Sybes Bnarda, volgt C VIIter.

C VIsexies. Frans Heeres Baerdt, meerderj. 1668, schrijver
Asschenberg te Bolsward 1.672; hij
v./d.
leeft l?&p’Hij huwt Bolsward 13 Feb. 1676 Antje
Greolsdr., e.l. Bolsward 1681.
Uit dit huwelijk:
Jetske Fmnsdr. Baerdt, ged. Bolsward 4 Mrt. 1677.
C VIsepties. Rienck Heeres Baerdt. Hij huwt Bolsward
12 Feb. 1663 Sibbe1 Ennedr., van Workum; zij
wed. 30 Oct. 1668.
Uit dit huwelijk:
2 kinderen.
C VIocties. Sybe Sybes Baar&, te Tjerkwerd 1664, overl.
aldaar 1668. Hij huwt 10 Goyts Lieuwedr.; 20 ger.
Wonseradeel 10 Feb. 1666 Lysbeth Obedr. Axma,
overl. begin 1671. Zij hertrouwt ger. Wonseradeel
6 Feb. 1670 Frans Gorrits, van Idsegahuizen.
Uit het eerste huwelijk:
Hylck Sybedr. Baarda, geb. 1666 of ‘07; ongehuwd
overl. Mei 1682

Zegels van de Graven van Holland
Floris V, Jan 1 en Jan 11 (te voren Jan van Avennes),

Grootzegel van Floris V,
stukgeslagen 1296.

Kleinzegel van Floris V.

Grootzegel van Jan 1,
stukgeslagen 1299.

(een weinig verkleind)
1297-1299.

Grootzegel van Jan 11,

Zegel van Jan van Avennes,
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Uit het tweede huwelijk:
S’@e Sybes Batrrdtr, geb. 1666 of ‘6’7; te Tjerkwerd
1692, 1694. Hg huwt Tjerkwerd 14 Mei 1693
Gerbrich Upkedr., el. Tjerkwerd 1690, Longerhou 1696, 1698.
C VI nollies. 1) Aucke Ijaerdts Baerdt, te Tjerkword 1672,
1681; te Oldeclooster 1694, 1698. Hij huwt 1” Lolck
Johanuesdr., e.1. Bolsward 1658; 20 ger. Wonseradeel 25 Apr. 1700 Idtje Douwedr., wed. van N.N. te
Hydaard.
Uit het eerste huwelijk:
&leille Auckedr. Baerdt. Zij huwt ger. Wymbritseradeel Juni 169-1 Sjoerd Murcx, van Idsega, overl.
vóór 1’703, wedr. van Jetske Dircxdr. (e.1. 1678).
C VIdecies. Douzce Ijnerdls Buerdt, 1666, veerschipper
op Harlingen te Bolsward 1667 ltiS4, pachter van
diverse accijnzen en andere middelen van Bolsward,
Wonseradeel en Hennaarderadeel lt’S5-1688. Hij
huwt Rinck Riencksdr., e.1. Bolsward 1666, 1693.
Uit dit huwelijk:
1. Meike Douwedr. Baerdt, volgt C VIIqunter.
2. Poppe Douwes Baarda, oud-burgemr. van Bolsward 1732, kinderloos overl. aldaar 5 Mei 1747.
Hij huwt 1” Bolsward 17 Nov. 1709 Aaltie Jelledr.
Haerda, over]. Bolsward 26 Nov. 1730; 40 Bolsward Mei 1732 Trijntje Agedr. Broersma, wed.
van N.N. te Sneek.
3 . !lr$atje Douzoedr. Baerdt. Zij huwt Bolsward
20 Nov. 1712 Wybren Jans Nauta.
4. Tjeerdtje Doumedr. Baerdt. Zij huwt 10 Bolsward
16 Dec. 1714 Sybout Lieuwes; 20 B o l s w a r d
7 Feb. 1723 Douwe Brongers, wedr. van Elsje
Christoffelsdr. Hij hertr. Bolsward 17 Juni 1736
Hendrikje Jansdr., wed. van Joannes Doitses.
Wellicht 6. Ruurd Baerdt. Hij huwt Bolsward
16 Aug. 1717 Antje Ecoma, 0.1. Harlingen 1718.
C VIz&ecies. Claes F,.n,rseii Baerdt, leerling-zilversmid
te Bolsward 1640, meester goud & zilversmid aldaar
1664, 1666, schrijver v. d. comp. cavallerie v. d.
ritmr. Dirck van Duynen 1673. Hij huwt aldaar
1 Feb. 1654 Siouck Harckedr., e.1. 1668, 1690.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Claeses Baerdt, volgt C VIIquinquies.
2. Harcke Claeses Baerdt, volgt C VIIsexies.
3. Trijjztje Claesedr. Baarda. Zd huwt ger. Bolsward
11 Oct. 1701 Melis Ippes, van Bolsward. Zij
wed. aldaar 1737.
Wellicht 4. Lieuckien Batrrda. ZQ huwt Wybc
Tieerds W i g m a n a , e.1. lakenkoopers te
Sneek 1687, ldS8.
C VIdllodecies. Rienck Fransen Baerdt, leerling-zilversmid te Bolsward 1647, mr. zilversmid aldaar 1667,
overl. aldaar 16 Mrt. 1685. Hij huwt 10 Bolsward
14 Oct. 1664 Catharina van Buyten, van Harlingen,
dr. v. N. v. Buyten en Maritie (v. Buyten?), overl.
vóór 23 Apr. 1680; 20 Bolsward 19 Dec. 1679
31) Abusievelijk wordt in de Inleiding (kolom 35, regel 9 v.b.)
alwaar sprake is van den Bolswardsr zilversmid Ches Fmnsen Baerdt
naar dit nummer verwezen. Men leze aldaar: C Vl undecies.

150
Grietje Dirksdr. Folperda, van Visvliet, wed. van
den oud-hopman Aede Jans Croontie.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Riencksdr. Baerdt, geb. Bolsward. Zij
huwt 1” ger. Bolsward. 25 Oct. 1692 Claas Jaspers,
van Dokkum; 20 Dokkum 26 Nov. 1701 Jan
Theunisz., houtkooper aldaar.
2. Lieuwkjen Riencksdr. Baerdt, geb. Bolsward. Zij
huwt (ger. procl. Bolsward 23 Nov. 1689) Roelof
Jansen Sloth, van Leeuwarden.
2 VI terdecies. Harmeu Fransen Baerdt, lakenbereider
en koopmansbode op Amsterdam te Bolsward
1669, 16iS. Hij huwt Bolsward 10 Nov. 1667
Tietske Bintsedr., e.1. aldaar 1669, 1673. Uit dit huwelijk:
Frans Harn,ens Baerdt, ged. Bolsward 28 Feb. lti76.
C VII. Sybren Juws Baarda, ged. Franeker 26 Juli 1688,
stud. aldaar 1708, mathematicus te Franeker, testeert aldaar 8 Mei 1711; kinderloos overleden.
C VlIbis. Gerlof Dirlcs Baarda, geb./ged. Deinum 19/
26 Dec. 1709, overl. vóór 1782. Hij huwt 10 Trijntje
Douwedr., overl. vóór 1759; 20 Akke Jansdr.,
overl. vóór 1774; 30 Aafke Taekedr. Bloemhof;
zij hertrouwt Deinum 31 Mrt. 1782 Pieter Johannesz. Feitsma.
Uit het eerste huwelijk:
1. Lolkje Gerlofsdr. Baarda, volgt C VIII.
Uit het tweede huwelijk:
2. Trijntje Gerlofsdr. Baarda, geb./ged. Deinum
19/29 Jan. 1768, overl. vóór 1782.
Uit het derde huwelijk:
3. Dirkje Gerlofsdr. Bnarda, geb./ged. Deinum 13
Apr.116 Mei 1773. Zij huwt aldaar 6 Mei 1793
Jan Gerrits, te Blessum, e.1. 1793.
C VIIler. Geriof Sybes Baarda, ged. Engelum 6 N o v .
1703, ontvanger aldaar 1769, overl. tusschen 1778
en 1784. Hij huwt Engelum 22 Apr. 1731 Geertje
Fopma, van Berlikum, dr.v. Lolke Folkerts Fopma
en N.N., e.1. 1762; zij overl. vóór 1766.
Uit dit huwelijk:
1. Sybe Gerlofs Baarda, ged. Engelum 20 A p r .
1732, overl. aldaar 10 Oct. 1742.
2. Baukje Gerlofsdr. Baarda, volgt C VIIIbis.
3. Gerlantie Gerlofsdr. Baarda, ged. Engelum 20
Apr. 1738, overl. aldaar 30 Juli 1800. Zij huwt
Menaldum 8 Mei 1763 Pier Cornelisz. Tania,
ontvanger aldaar, e.l.1784; hij overl. 1787 of ‘88.
4. Sybe Gerlofs Baarda, volgt C VIIIter.
5. Lolkje Gerlofsdr. Baarda, ged. Engelum 18 Feb.
1748, overl. Nenaldum 21 Nov. 1814. Zij huwt
Menaldum 17 Juni 1769 Claes Osinga, zn. v.
Claes Hendricks Osinga en Saepke Clasedr.,
ged. aldaar 23 Juni 1748, overl. aldaar 29 Dec.
1817.
C VIIquater. Meike Douxedr Baerdt. Zij huwt Bolsward
1 Apr. 1700 Lucas Eeuwes.
Uit dit huwelijk: o.a.
R i e n s (Rienk) Lucasz., volgt C VIIIquater.
C Vllquinquies. Gerrit Claeses Baerdt, wolkammer @Bolsward 1689. Hij huwt (ondertr. Bolsward 28 Sept.
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1681) Bottie Siercksdr. Meylema, dr. v. Sierck
Siercks Meylema en Auck Diurredr., e.1. Bolsward
1685. Zij hertr. ger. Bolsward 15 Feb. 1698 Tierk
Wybrens, wedr. van Trijntje Tjeerds.
Uit dit huwelijk:
1. Sierck Gerrils Baerdt. Hij huwt ger. Sneek 9
Juli 1706 Rinke Boyensdr., el. Sneek 1721,
overl. vóór 1737.
2. Rienck Gerrits Baerdt, leerling-zilversmid te
Bolsward 1697, overl. vóór 1737.
3. Acke (ierritsdr. Baarda, kinderloos overl. Bolsward 25 Jan. 1737. Zij huwt ger. Bolsward
13 Juli 1715 Baucke Hessels, te Workum.
C VIIsexies. Harcke Claeses Baerdt, leerling-zilversmid
1660, mr. zilversmid 1684, 1701. Hij huwt (ondertr. Bolsward 27 Mei 1685) Tyttie Haringsdr.,
dr. v. Haring Hommes en N.N., van Dedgum, e.1.
Bolsward 1701.
Uit dit huwelijk:
1. Haring Harckes Baerdt. Hij huwt Leeuwarden
12 Mei 1715 Rinske Ballingsdr.
2. Rienck Harckes Baerdt, leerling-zilversmid te
Bolsward 1697.
3. Rinnert Harckes Baarda, te Bolsward 1740, 1757.
4. !Pr@ntie Harckedr. Baarda, volgt C VIIIquinquies.
C VIII. Lolkje Gerlofsdr. Baarda, geb./ged. Deinum
1/7 Juni 1750, overl. 7 Dec. 1783. Zij huwt 10
Boxum 24 Mei 1772 Jan Dirks, zn. v. Dirk Reins
en Seike Jansdr., geb./ged. Blessum 29 Oct./lO Nov.
.1743 ; 20 Deinum 21 Apr. 1782 Jochem Johannesz.
Feitsma, overl. vóór 4 Oct. 1783, oud 35 jaar.
Uit het eerste huwelijk:
1. Dirk Jaras Baarda, geb./ged. Deinum 3114 Aug.
1774, overl. 24 Nov. 1774.
2. Dirk Jans Baarda, volgt C 1X.
C VIIIOa’s. Buukje Gerlofsdr. Baarda, ged. Engelum 2
Jan. 1735. Zij huwt Jelsum 22 Apr. 1759 Sipke
Sybes, ged. Jelsum 24 Apr. 1733, zn. v. Sybe
Sipkes en Dieuke Cornelisdr., e.1. Jelsum 1798.
Uit dit huwelijk:
1. Syle Sipkes Baarda, geb./ged. Jelsum 31 Aug./
12 Oct. 1760.
2. Sgbe S&kes B a a r d a , geb./ged. J e l s u m 18127
Sept. 1761.
3. Gertie Sipkedr. Baarda, geb./ged. Jelsum 30
Dec. 1763122 Jan. 1764. Zij huwt Jelsum 18
Mei 1800 Boote Wytses.
4. Dieuwke Sipkech. Baarda, geb./ged. Jelsum 17
Apr./ 11 Mei 1766; overl. Lieve Vrouwen-Parochie 19 Juni 1832. Zij huwt L. Vr.-Parochie
28 Apr. 1793 Willem Bekius, geb./ged. aldaar
30 Apr./l2 Juni 1768, zn. v. Douwe Allerts en
Botje Joukes.
5. Gerlofke Sipkedr. Baarda, geb./ged. Jelsum 14
Dec. 1768/8 Jan. 1769; overl. Stiens 18 Mei
1839. Zij huwt Stiens 1 Febr. 1795 Willem
Dirks Radersma, landbouwer aldaar.
6. Gerlof Sipkes Baarda, volgt C IXbis.
7. Sybe Sipkes Baarda, volgt C IXter.
C VIIIter. Sybe Gerlofs Baarda, geb./ged. Engelum 9120
Oct. 1743, overl. 12 Oct. 1774. Hg huwt Engelum
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22 Sept. 1771 Sytske Osinga, dr. v. Arjen Jans
Osinga, en Ymkje Jansdr., geb. Beetgum 7 Feb.
1751, overl. 10 Oct. 1783. Zi,i hertrouwt Engelum
6 Feb. 1780 Doekle Aukes Tolsma.
Uit dit huwelijk:
1. Gerlof Sybes Baarda, volgt C IXquater.
2. Sybetje Sybedr. Baarda, geb./ged. Engelum 11
Mei/25 Juni 1775, overl. 14 Mrt. 1804. Zij huwt
Engelum 27 Nov. 1796 Sjoerd Koopal, zn. v.
Auke Sjoerds en Tyttje Willemsdr. geb. 1776
of ‘77, op belijd. gedoopt Engelum 5 Mei 1806.
Hij hertrouwt aldaar 10 Nov. 1805 Grietje
Wijtzedr. van der Weit te Stiens. Hij overl.
Engelum 13 Mrt. 1817.

C VIIIquater. Riem (Rienk) Lucasz. Hij huwt 10 Bolsward 9 Juni 1726 Hycke Poulusdr., van Bolsward, 20 aldaar 9 Mrt. 1738 Rinske Foppedr.,
van Bolsward ; 30 aldaar 9 Juni 1739 Tettie
Freerksdr., van Bolsward.
Uit het derde huwelijk o.a.:
Hinke Rienksdr. Baarda, volgt C IXquinquies.
C VIII quinquies. Tr$jntie Harckedr. Baarda. Zij huwt

10 ger. Bolsward 12 Feb. 1724 Pyter Melisz.,
wedr. van Ymckien Rotedr.; 20 ger. Bolsward 7
Apr. 1733 Jan Feickes, kuiper te Bolsward, e.1.
aldaar 1740.
Uit het tweede huwelijk:
Eeike Jams Baarda, (alias ,l,.d. Brug”), volgt C
IXsPxies.
C 1X. Dirk Jans Baarda, geb./ged. Deinum 5/13 Sept.
1778. Hij huwt Wyns 24 Dec. 1809 Neeltje Sinnema,
dr. v. Anne Eelses Sinnema en Sytske Albertsdr.,
geb./ged. Wyns 4 Oct./3 Nov. 1783; e.1. huislieden
te Blessum.
Uit dit huwelijk:
1. Lolkjem Dirk&. Baar&, geb./ged. Blessum 4125
Nov. 1810. Zij huwt Baarderadeel 11 Mei 1837
Hantje Jacobs Visser, zn. v. Jacob Hantjes Visser
en Maaike Tjipkedr. Zylstra, geb./ged, Deersum
18 Oct/19 Nov. 1809.
2. Jan Dirks Baarda, volgt C X.
3. Sytske Dirk&. Baarda, geb. Blessum 21 Juli
1815.
4. Albertje Dirksdr. Baarda, geb. Blessum 15 Aug
1817.
5. Anna Dirk&. Baarda, geb. Blessum 5 Dec.
1820, overl. aldaar 16 Dec. 1820.
C IXbis. Gertof Sipkes Baarda, geb./ged. Jelsum 7 Aug.1
1 Sep. 1771, overl. Franeker 11 Dec. 1828. Hij
huwt 10 Jelsum 28 Apr. 1799 Janneke Jansdr.
Ronda; 2” Stiens 2 Mrt. 1814 Doetje Jansdr. Formstra, geb./ged. Peins 1 Mrt./lO Apr. 1785, dr. v.
Jan Johannesz. en Antje Willemsdr.
Uit het eerste huwelijk:
l.Sìpke Gerlofs Baarda, geb./ged. Finkum 23 Jan./
16 Feb. 1800.
2. Baukje Gerlofidr. Baarda, geb./ged. Finkum 12
Apr./lO Mei 1801 overl. Stiens 30 Juli 1834.
Zij huwt Leeuwarderadeel 11 Dec. 1823 Durk
Jans Jansma, arbeider, geb./ged. Stiens 6 Juli/
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11 Aug. 1799, zn. v. Jan IJsbrands en Pietje
Lieuwedr.
3. J a n Berlofs Baar&, b o e r e k n e o h t ; geb./ged.
Finkum 10 Juli/17 Aug. 1806, overl. L. Vrouwen
Parochie 7 Apr. 1821.
4. Djeuwke Qerlofs Baarda, geb./ged. Finkum 20
Mei/26 Juni 1808, overl. vóór 30 Dec. 1811.
Uit het tweede huwelijk:
6. Janneke Gerlofsdr Baarda, geb. Stiens 11 Nov.
1818, over]. Deinum 21 Apr. 1821.
6. Jnnneke Gerlofsdr. Bnarda, geb. Dronrijp 19
Mei 1821.
C IXter. S’ybe S i p k e s Boardu, geb./ged. J e l s u m 3124
Oct. 1733, overl. Pietersbierum 12 Jan. 1824.
Hij huwt Stiens 3 LMei 1801 Hiske Andringa, dr.
v. Harmen Pyters en Aaltie Aukedr., geb./ged.
Finkum 4 Dec. 177@1 Jan. 1776.
Uit dit huwelijk:
1. Baukje Sybes Baarda, geb./ged. Stiens 26 Feb./
18 Apr. 1802.
2. Sipke Sybes Bnarda, geb./ged. Stiens 20 Sept.
1803.
3. Aaltje S’ybedr. Baardn, geb./ged. Stiens 28 Nov.
1804/13 J a n . 180ö.
4. Harmen &bes Baarda, geb./ged. Stiens 18 Mei/
16 Juni 1806.
6. Aaltje Sybedr. Baarda, geb.lged. 11 Apr.17 Mei
1809, overl. aldaar 12 Aug. 1814.
6. Baukje S’ybedr. Buarda, geb./ged. Stiens 18 Oct./
8 Dec. 1821, overl. Pietersbierum 28 Sept. 1864.
C IXpuater. Verlof Sybes Baarda, geb.lged. Engelum
26 Juli/26 Sept. 1773, overl. Menaldum 11 Sept.
1828, begraven te Engelum. Hij huwt Menaldum
1 Juni 1806 Saakje Tjeerdsdr., geb. 1780, overl.
14 Mrt 1863, begr. te Eogelum; el. te Menaldum
Uit dit huwelijk:
1. Sylske Gerlofsdr. Baarda. geb./ged. Menaldum
18 Mrt./3 Mei 1807. Zij huwt Menaldumadeel
27 Mei 1829 Thomas Smeding, zn. v. Andries
Dooitses Smeding en Akke Sytzedr. Dotinga,
geb./ged. Wirdum 8/10 Nov. 1804, overl. 24
Juni 1843.
2. Sybe Oerlofs Baarda, volgt C Xbis.
C IXquinquies. Hinke Rienksdr. Baarda, geb./ged. Bolsward 6/12 Dec. 1756, overl. aldaar 10 Oct. 1842.
Zij huwt Bolsward 27 Jan. 1782 Wybe Feitses,
van Noordedragten, schipper.
Uit dit huwelijk:
Tetje Wybedr. Baarda, geb./ged. Bolsward 22/30
Mrt 1786, overl. aldaar 21 Juli 1813. Zij huwt
Bolsward 23 Apr. 1810 Jan Hendriks Koevoet,
kuiper.
C IXselcies. Feike Jans Baarda (alias van der Brug),
R.K. ged. Bolsward 1 Nrt. 1737, overl. vóór
2 Mei 1787, blauwverver Bolsward 1778, herbergier aldaar 1778, 1782, te Harlingen 1783.
Hij huwt 10 ger. Bolsward 26 Apr. 1766 Sjouwkjen H e n d r i k s d r . V o e t s , e.1. B o l s w a r d 1 7 8 2 ,
Harlingen 1784; 20 Harlingen 20 Dec. 1786 Lysbert Willemsdr.

Uit het eerste huwelijk:
Jan Feikes Banrda, volgt C Xfer.

cx.

Jan Dirks Baarda, geb. Blessum 30 Mrt. 1813,
overl. Blessum 26 Juni 1899. Hij huwt Trijntje
Gerritsdr. Koster, geb. Loppersum 2 Nov. 1819,
overl. Blessum 30 Nov. 1876.
Uit dit huwelijk:
Afeellje Jansdr. B a a r d a , geb. Deinum 1860,
overl. Leeuwarden 12 Febr. 1890. Zij huwt
K l a a s Wijma, g e b . Beetgum, o v e r l . Lekkum
29 Juni 1922, oud 68 jaar, zn. v. Sake Abrahams Wijma en Antje Yybrens Hoekstra; hertr.
met Maaike Klazedr. Bouwer. Haar dochter is
Anna Baarda, te Amsterdam 1930,die huwde Hein
Kinsbergen, geb. Qoutum, overl. Amsterdam.
_. Gerrit Jans Baarda, volgt C X1.
3. Dirk Jans Baarda, volgt C XIbis.

C Xbis. S,ybe Qerlofs Baarda, geb. Menaldum 6 Oct.
1809, landbouwer aldaar 1837, op ,,Tersted” onder Ferwerd 1860,1868. Hij huwt Leeuwarderadeel
6 Mei 1837 Antje Olivier te Jelsum, dr. v. Louw
Louws Olivier en Grietje Atzedr. Hoekstra, geb.
Beetgnm 10 Apr. 1816.
Uit dit huwelijk :
1. Qerlof Sybes Bnarda, volgt C X1 ter.
2. Grietje Sybedr. Banrda, geb. Menaldum 2 Oct.
1840. Zij huwt Ferwerderadeel 26 Juni 1860
H e n d r i k Pieters Hoogland, geb. Ferwerd 16
Mrt. 1838, zn. v. Pieter Wadzes Hoogland en
Dieuke Jans Hogendijk, el. op ,Tersted” onder
Ferwerd 1861.
3. Saakje Sybedr. B a a r d a , geb. 28 Feb. 1843,
overl. 13 Mrt. 1866, begraven te Marrum.
4. Louwrens Sybes Baarda, volgt C XIpuater.
C Xter. Jan Feikes Baarda, geb. Bolsward, onderwijzer,
overl. Almenum 17 Apr. 1827, oud 68 jaar. Hij
huwt 10 Harlingen 21 Juli 1793 Aatke Y m k e d r .
Dries, van Almenum; 20 Harlingen 24 Jan. 1796
(R.K. kerk. 3 Apr. 1796) Trijntje Harmensdr.
Bonnerna, van Midlum.
Uit het eerste hnwelijk :
1. Iemke Jans Baarda, R. K. ged. Harliugen 26
J u l i 179ö.
Uit het tweede huwelijk:
2. Hermanus Jans Baarda, R.K. ged. Harlingen
6 Dec. 1796.
3. Sophia Jansdr. Baarda, R.K. ged. Harlingen
30- Sept. 1798.
4. Feike Jans Baarda, geb. Almenum, zilversmidsknecht, ongehuwd overl. aldaar 30 Mei 1830,
oud 31 jaar.
6. Petrus Jans Baarda, geb. Almenum, R.K. ged.
Harlingen 21 Nov. 1800, onderwijzer, ongehuwd
overl. Almenum 17 Nov. 1826. _
6. Sioucke Jans Bnarda, R.K. ged. Harlingen 2
Juni 1803.
7. Siouke Jansdr. Baarda, R.K. ged. Harlingen 4
Mrt. 1809.
C XI. Gerrit Jans Baarda, geb. Blessum 20 Juli 1833,
overl. aldaar 7 Oct. 1912, veehandelaar te Blessum.
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Hij huwt Gerbentje Jan Douwesdr. Posthumus, geb.
Blessum 23 Mei 1864. overl. aldaar 1 Sept. 1926.
Uit dit huwelijk: ’
1. Jan Gerrit Baardu, volgt C X11.
2. I’ryntje Gerritsdr. Buarda, geb. Blessum 4 Juni
1882. Zij huwt Pieter Jorna, zn. v. Ype Pieters
Jorna en Baukje R o m k e s K l o o s t e r m a n , g e b .
Garijp 30 Mrt. 1880, bouwkundige; e.1. Huizum
1926, Leeuwarden 1930.
3. K l a a s Gerrits Baardn, volgt C X11&.
4. J a n Douwe Baar& Gz., volgt C XCller.
En één zoontje, jong overleden.
(Wordt vervolgd).

KORTE MEDEDEELINGEN.
Bowier.
(XLVIII, 89.)
In No. 3 van den loopenden jaargang van dit Maandblad deelde de Heer Haga een zeer belangrijke acte
mede betreffende een tot nog toe onbekend lid van de
familie Bowier, want zijn voornaam Ralph (Raphe) en
die van zijn zoon: Andries wijzen wel zeker - zooals
ook de Heer Haga opmerkt - op verwantschap met de
familie Bowier, wier mogelijk Engelsch voorgeslacht
door mij eenigen tijd geleden in dit Maandblad (XLVII,
366) werd besproken.
Wat deze acte van bizonder belang maakt is dat
Raphe Bowyer den toenaam de Leighthorn voert.
Met een enkel woord werd in ‘t door mij gepubliceerde artikel (k. 367) het bestaan van een Engelsche
familie van dien naam medegedeeld.
Het ligt nu natuurlijk voor de hand bp grond hiervan de herkomst van de Hollandsche familie in dezen
tak te zoeken. Ik deelde mede, dat de Engelsche familie Bowyer de Leighthorn (Leithorne) in 1678 uitstierf, hetgees door den Heer Haga door de vondst van
de Hollandsche acte in twijfel wordt getrokken. Wat
ik - Engelsoh gebruik volgende - bedoelde, was dat
de Baronetcy Bowyer of Leighthorn in 1678 uitstierf.
Slechts de oudste zoon voerde den titel, de jongere
zonen waren hiertoe niet gerechtigd en voerden dan
ook nooit dien toenaam.
Er is echter meer, toen in 1678 Sir James B. of L.
Bart. zonder nakomelingen overleed, schenen er in ieder
geval geen naaste tamilieleden van den naam Bowyer
aanspraak op den titel te maken en kwam de Baronetcy - evenwel zonder toevoeging van Leighthorne
- aan een zoogenaamd familielid Goring (door aankoop) die aan Sir James, indien het mogelijk is het
te bewijzen, hetgeen mijns inziens niet het geval is,
slechts langs omwegen in den 88ten graad verwant was.
Mocht dus ook genoemde Raphe B. de L. tot dezen
tak der Engelsche familie hebben behoord, volgens
Engelsch gebruik was hij niut gerechtigd tot het dragen
van den toenaam Leighthorn, welke slechts aan den
toen nog levenden laatsten Baronet Sir James toekwam ‘).
Laten wij nu eens nagaan of een afstamming uit
den tak B. of L. voor de Hollandsche familie mogelijk
kan zijn.
1) Zie G. E. C. Complete Baronetage en de verbetering daarvan
in Notes & Queries 7-5 X11 285 & 422.
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De B. of L. stamden zooals wij mededeelden (k. 367)
uit een jongeren zoon van de Bowyer’s ot Knypersley,
uit een Richard, die omstreeks het midden van de 16”
eeuw leefde (zie ook k. 362, stamboompje), want de
Bowyer’s of L. waren weder een tak van de Bowyer’s
of Denham Court.
De eerste Bowyer, die in North Nundham waartoe
Leighthorn behoorde 2) gegoed was, was de kleinzoon
van genoemden Richard : Thomas Bowyer st. 1668. Hij
is in de kerk te Leighthorn begraven onder een mooie
graftombe, waarop ook zijn wapen voorkomt, in 1636
aan hem verleend, niet het oude Bowyer of Knypersley
wapen zooals dat door de familie in Holland gevoerd
wordt, maar het sinds door alle andere takken gevoerde
wapen: in goud een rechterschuinbalk van vair ornzoomd van zwart.
Genoemde Thomas had slechts twee zoons: Thomas, gegoed in Leighthorn 1638-1696 en Richard, gegoed in
Vinitrow (zie noot 2). Pas de zoon van dezen Thomas
bouwde in het begin van de 170 eeuw Leighthorn House
e n was de eerste die zich er naar noemde. Hij was de
eerste Baronet. Thomas en Richard zooeven genoemd
woonden beiden in Londen, in den tijd dat de ouders
van den Hollandschen stamvader (die toch wel zeer
waarschijnlijk in 1665 geboren is) te Mottram woonden
als leden van een daar toen reeds uitgebreid familiecomplex.
Een afstamming uit dezen tak is mijns inziens voor
de Hollandsche familie uitgesloten.
Het door de familie in Holland gevoerde wapen wijst
ook niet op een mogelijke afstamming uit dezen zijtak
van de Bowyer’s of Knypersley. Ik geloof dan ook dat
Raphe den toenaam de Leighthorn geheel wederrechtelijk voerde en mogelijk is hierdoor de overlevering
ontstaan van een afstamming uit een Sir Thomas (de
echte Leighthorn-voornaam) Bowyer Bart,. of Bayber
Castle en is met dit laatste bedoeld Bramber, vlak bij
Leighthorn gelegen.
Waarom Raphe deze toevoeging aan zijn naam koos
zal wel een raadsel blijven, de Bowyer’s of Knypersley
bestonden toen nog en het Hollandsche wapen zou toch
op een afstamming uit den hoofdtak wijzen en een toevoeging van ,de Knypersley” lag toch meer voor de
hand wanneer hij werkelijk tot deze familie behoorde.
W. J . HOFFMAN.

Een Oran je-wapen in Oberammergau.
In Nov. 19~2 plaatste ik een ingezonden stuk in do
N. R. Ct. - ik was toen nog geen lid vaq de Ned.
L e e u w - over een door mij ondekt Oranje-wapen in
Oberammergau, met de bedoeling om daar meer algemeene bekendheid aan te geven, en tevens om inlichtingen te verkrijgen hoe dat daar gekomen was. Waar
mijn ingezonden stuk toen geen enkel resultaat beef%
opgeleverd, en ik ook uit Oberammergau geen nadere
inlichtingen mocht ontvangen, leek het mij goed om,
n u er dit jaar weer passiespelen plaats hebben en waarschijnlijk ook wel verscheidene medeleden van ons ge2) Leighthorn, Vinitrow en Bramber zijn gelegen in de Pari& of
North Mundham, Rape of Chicester, Sussex. Zie ook Dallaway:
Sussex ; in Vol 1 p. 60 is een afbeelding van Leighthorn IIonse.
Verdere gegevens in versch. afl. Sussex Arch. Colleotions en Manning and Bray.
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nootschap Oberammergau zullen bezoeken, op nieuw
de aandacht op deze zaak te vestigen, door het stuk
van acht jaar geleden een tweede maal, maar nu in
ons Maandblad, ter plaatsing aan te bieden. Het volgt
hier onveranderd.
,,Van den zomer te Oberammergau zijnde, en een
wandeling door het dorp makende, werd mijn aandacht
getrokken door een der eigenaardig beschilderde gevels,
omdat deze bekroond werd door een wapenschildering,
gehouden in de ter plaatse veel voorkomende rossiggrijze tint. Dit wapen werd dadelijk door mij herkend
als van een der Oranjevorsten te zijn. B\j navraag daaromtrent wist echter niemand, ook de eigenaar van het,
huis niet, mij er uitsluitsel over te geven. Men zeide mij,
dat niemand iets van dat wapen afwist, noch van wien
het was, noch hoe het er kwam.
Ik vermoedde, dat het huis vroeger een herberg zou
geweest zijn, hetgeen volgens den eigenaar dan ook
het geval was. Of het misschien ,Zum Prinzen von
Oranien” geheeten had, wist men niet.
Thuisgekomen weder in de gelegenheid zijnde, mijne
bronnen te raadplegen, bleek mij dat het bewuste wapen
was dat van Johan Willem Friso (1687-1711), nagen o e g g e h e e l overeeokomende met de teekening in T.
van der Laars, Wapens, vlaggen en zegels van Nederland fig. 339 blz. 137 (zie ook wapenkaart Oranje-Nassau,
uitgegeven door de N. R. Ct. ter gelegenheid van het
huwelijk van H. M. de Koningin). De stijl was echter
anders; verder waren de schildhouders aanziende leeuwen,
gekroond met vorstenkronen, terwijl het bartschild Genève geschilderd was als een kruis te bevatten, in plaats
van geschaakt in 9 vakken. Als ik mij goed herinner
ontbrak ook het lint met wapenspreuk. De geheele schildering gaf mij den indruk overgenomen te zijn van
een munt.
In afwachting van hetgeen men mij van officiëele
zijde wellicht uit Oberammergau kan meedeelen, is nu
tnijn vraag of misschien een Nederlandsch historicus of
navorscher licht kan brengen in deze zaak, n.1. hoe
het mogelijk is geweest, dat men in een vergeten Beiersch
bergdorpje, niet gelegen aan eenigen grooten verkeersweg, het wapen kan aanbrengen van een weinig bekend
vorst uit een beroemd uitheemsch geslacht, dat toch,
voor zoover ik weet, in geenerlei betrekking tot Beieren
stond”.
Ds. J. P. ENKLAAR.
VRAGEN-EN

ANTWOORDEN.

Berckel (van). (XLVIII, 121). In een acte verleden
voor notaris Jacob van Heemskerck te Heusden op
26 Sept. 1667 wordt melding gemaakt van J o h a n v a n
&ockum, luitenant, zoon van Maria van Berckel, dochter
van Embrecht van Berckel, die weer een zoon was van
Adriaen II. B. en AelOerije Tholinx en een broeder van
Johanna v. B., die gehuw? was geweest met Goyert de
I\‘eer.
Hierin is niets wat niet overeenstemt met het door
den vrager medegedeelde.
Ik zou echter niet zonder meer durven onderschrijven
dat Adriaen v. Berckel behoorde tot de bekende Bossche
regeeringsfamilie, en de door den vrager medegedeelde
stamreeks van die familie is stellig niet geheel juist.

Zoowel van Berckel als Tholincx zijn namen die te
‘s-Hertogenbosch van ouds veelvuldig voorkomen, maar
bovengenoemde Adriaen en zijne huisvrouw vind ik
n i e t i n m i j n e aanteekeningen o v e r d i e g e s l a c h t e n ,
waaruit ik afleid dat zij slechts een zeer bescheiden
plaats in de samenleving hebben ingenomen.
‘S- Gr.
B. v. B.

Eyll (van). Gevraagd :

1. De I 6 kwartieren van Jacob van EgU, geb. Arnhem
13 Nov. 1658, overl. Hal 4 Januari 1729, zoon van
TVessel vctn Eqll en Adrinna urn E s s e n .
11. Aanvulling tot 8 kwartieren van het genealogisch
fragment:
Baer X Rechteren (Voorst)
Eyll X Scheyffart de Merode
I

I

Baer

I

I

Eyll X Baer
Indien bekend de voornamen met de data van geboorte, huwelijk en dood.
DE NEE& TOT B A R B E R I C H .
Roermond.

Roock (de). (XLVIII, 126.) De vragen omtrent de
R o o c k kunnen misschien het beste als volgt worden
beantwoord :
A 1. Peter de Roock was gehuwd met B?z,la ?3choock.
Uit dit huwelijk werd gedoopt te Zalt-Bommel 8-12.
1702 :
II. Peter de Roock, aldaar overleden 1 Dec. 1781.
Waarschijnlijk zal het deze P. de R. zijn die 24-8-1772
tot Generaal-majoor benoemd werd. Hij huwde 21 Nov.
1730 te Hedel met Frederica Elsevier, die 9 Oct. 1707
aldaar gedoopt was uit Jacob Elsevier en lliZal.ie Judiilh
Schoock. In 1748 vertrokken de echtelieden uit Hedel
naar Bommel.
Uit dit huwelijk werd te Hedel gedoopt 29 Oct. 1736:
111. Peler de R o o c k , die. . . . te Hedel(?) h u w d e J o hanna de ILZein, (R.K.) te Hedel gedoopt 27-5-1776.
B 1. Pieter Helldlik de Roock, mij niet bekend in
welk verband hij tot de vorigen stond, huwde.. . .
Regina Sle~anekes, gedoopt 29 Sept. 1754 te Kampen
(N.-H.), overleden 21 Dec. 1800 te Zutphen, 23 d a.v.
begraven aldaar. Hare ouders waren: Berk Stennekes,
geb. te Croonpolder, prov. Groningen (blijkens het Groot
burgerboek), overleden 16 Aug. 1776 te Kampen, vaandrig (1733), Gecommiteerde ter Landdag van Overijssel
wegens Kampen (1744), huwt (proclam.) 3 Juli 1733 te
K a m p e n G’ee,twyt ?‘ewnit, gedoopt 11 Juli 1718 te
Kampen (ouders : Jan eja Geerlruitla Wwrst).
Pietel. Hendrik de Roock overleed . . . . 1809 te Visbeek
(ambt Vegta).
Evenals de onder A 11 genoemde P. de R. diende
er in het regiment Randwijck nog een majoor P. A. d e
Roock, die in 1780 en 1781 te Vlissingen in garnizoen
was en niet dezelfde zal zijn als de hier (B 1) genoemde
P. H. de Roook. Het kan zijn dat P. A. dezelfde is
als Peter A 11; in dat geval is er in de (mij versterkte)
opgaven alleen een vergissing in titulatuur.
Van het overlijden van P. H. de R. is bij de stllliken
aangaande den volgende een akle von bekendheid a a n wezig (Rechtbank Breda).
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Uit het huwelijk P. 11. de R. - Regina Stennekes
werd 19 Sept. 1779 te Utrecht geboren:
11. Jacob Dirk de Rsock; hij is 14 Nov. 1847 te
B. o. Z. overleden als gepensioneerd kolonel der Artillerie van het O.-I. leger, oud-burgemeester van Halsteren, burgemeester van Bergen o. Zoom; Ridder van
het Legioen van Eer (9 Aug. 1812 ; slag van Jaoobowitz).
Hij is tweemaal gehuwd: 1”. . . . . met Diderica Johanna Greeoe (ouders onbekend), die 16 Sept. 1807 te
Vlissingen is overleden ; 20. 8 Nov. 1816 te n. o. Z.,
zinde toen majoor der Artillerie, met Cath7rina RoeZs;
ged. 7-6-1786 te B. o. Z. en overleden 2 Nov. 1859
aldaar.
Voor aanvullende gegevens omtrent de Bergen o. Zoomsche familie houd ik mij aanbevolen; onder meer ook
omtrent het bestaan van een portret van Jacob Dirk de R.
ir. J.
B. o. 2.

Roock (de). (XLVIII, 126). Pieter Hendrik de Roock
ondertrouwt te Utrecht, geformeerd, 31 Juli 1777 met
Regina Stennekes. De geboden gaan te Campen waar
het paar huwt.
Jacob Derk werd gedoopt in de Jacobi-kerk alhier 19
Sept. 1779. Verdere kinderen tot 1784 niet gevonden.
Utrecht.

HAAGEN

SNIT.

De overeenkomst in de wapens Maclaine, Macleod,
Macdonald en Macalester. (XLVIII, 96.) Een antwoord
op de vragen door den Heer Musschart gesteld aangaande eenige families van Schotsche afkomst, zal hier
in Nederland moei@k te vinden zijn. Daartoe zou men
in Schotland zelf moeten zoeken en teruggaan tot de
middeleeuwen.
Immers die Schotsche families hier stammen bijna
allen af van Schotten die hier te lande in vroeger
eeuwen bij Schotsohe Regimenten ingedeeld waren in
dienst van onze Republiek, evenals de Zwitsers, omdat
zij in hun arme land niet konden bestaan. Zij hebben
hun Clanwapens behouden, alleen schijnen sommige naar
de beschrijving van den Heer M. eenige afwijkingen
toegepast te hebben van het oorspronkelijke. Het vaartuig komt op zeer vele wapens voor, dikwijl met een
leeuw in een der andere kwartieren of zonder. De meeste
Schotsche wapens zijn gevierendeeld met 4 afzonde.rlijke
kwartieren. Het scheepje bQ de Hollandsche afstammelingen gemoderniseerd tot fregat of bark, vertoont altijd
in diezeltde Schotsche Clanwapens hetzelfde aspect n.1.
een vaartuig met hooge voor- en achterplecht, met riemen
bewogen en 1 mast met ra. Stelt m.i. voor een Vikingschip of galei. En dat klopt met de geschiedenis
als men weet dat in de vroege middeleeuwen Schotland veel te lijden heeft gehad van de invallen van
Noormannen, Denen (Jutten) en Friezen, die hun stempel
op de taal hebben gedrukt en er zich ten deele blijvend
hebben gevestigd. Op een der vragen van den heer M.
kan ik misschien antwoord geven. De vele Clans zin
niet allen oorspronkelijk maar zijn dikwijls zijtakken
van andere.
Zoo komt Mao Alester uit Mac Donald voort. De
wapenspreuk is hetzelfde : ,,per Mare per Terras”, en
het oorsponkelijke wapen bij beiden is een roode adelaar
op goud veld met het scheepje op de borst van den
adelaar.

Nu zijn er voorts verschillende takken van Macdonald
,ook met 4 kwartieren, die tevens een leeuw hebben,

n.1. o. a. Mac Donald of Clan Ranald, doch met een
andere wapenspreuk. De volgende Clans behalve de
door den heer M. genoemde hebben leeuw en vaartuig
of vaartuig zonder leeuw:
Maclaren
Mac Neill
Maclean (geparenteerd aan Maclaine)
Mac Ewan
Macpherson
Sinclair
Macquarrie
Macbean
Mactavish.
Macdougall
Stuart of Appin
Mao Laohlan
Macintosh
Camp bel1
Mackinnon
Het viel mij op dat de Clans met een schip in het
wapen meest hun gebied op de eilanden hadden.
Hiermede hoop ik iets tot voorlichting te hebben
bijgebracht. (In de mij bekende wapens Mac Leod komen
geen leeuw en geen sahip voor).
0. v. L E N N E P .

Hucirlem.

Onbekende wapens, Op een 16de eeuwsoh geschilderd
mansportret, komt het volgende wapen voor : gevierend.
1 en 4 in zilver een klimmende zwarte vos, bever of
wolf; 2 en 3 in blauw een rood kruis beladen met een
onduidelijk voorwerp van zilver (herkr. kruisje of
zwaard 9). Voorts komt op het portret voor een tweede
schild met een merk, samengesteld uit de letters 1 A N
seh(astiaansz?). Wie kan dit zijn?
v. D. H.
‘s-Gr.
Wapens gevraagd. (XLVIII, 128). Het aldaar gevraagde wapen (alliantie met Romswinckel) is dat van
Otto Fran.z Nicolas Nar&, geb. Lubeck ;5 Oct. 1726,
overl. Batavia 8 April 1778, majoor der artillerie, fabryk
en keurmeester van kalk en steen, na eerst ouderkoopman en tweede landmeter te zijn geweest (zn. van
Adolph Friedrich en Maria Elisabeth Pape), tr. Batavia
1 Maart 1761 met Catharina Elisabeth Romswidcel,
geb. Batavia 20 Nov. 1744, overl. aldaar 18 Juni 1786,
die weder hertr. met H. van Stockurn, laatstelijk commissaris-generaal in Indië en Kaap de Qoede Hoop (29
Juni 1791).
De bedoelde schaal is waarschijnlijk afkomstig van
een uitgebreid servies van ,Chine d e commande”,
waarvan een negental stuks in mijn bezit.
A. F. J. R O M S W I N C K E L .
‘s-Qravenhnge.
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Dit blad versohijnt maandelijks e11 wordt aan de
leden vao het Qenooteohap gratis toegezonden.
Biidraeen ec correaooodentie. beetemd voor het 1
h&&biád, eoomede o’pgaven v& adresreraadering :
gelieve men te richten tot den re d a c te o r Dr. TH. B.
V A L C K LUCASSEN, huize &ammh&Ze, Lb%ergen.
De jaarlijksahe oontribotie voor het lidmaatschap /
bedraagt f lO.- en voor de leden te’s Gravenhage,
die de wekelgksohe portefeuille ontvsngen,fl5.-.
Voor niet leden ia het Maandblad verkrijgbaar
tegen een abonnementsprijs van flO.- per jaargang.
Postrekeningvanden p e n n i n g m e e s t e r No.20910.
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Correspondentie betreffende het Genootsohap /
(niet bestemd voor het Maaudblad) gelieve men I
terichten tot den aecreteris Dr.E. J.TFIOMA~B~N (
B TEUEBEINK VAN DEB HO O P, Sweelincksir. 50, ‘s Qm-,
oenhage, en die betreffende de Bibliotheek en de,
wekelijksohe portefeuille, eoomede aanvragen om
exemplaren van vroeger versohenen Maandbladeo,
totden bibliotheoaris,B@enburgS,‘Ararenhage.
De Bibliotheek en de Inlichtingendieost, gevestigd Bl&jenburg 5, ‘s-Gravenhage, zijn voorde leden
geopend iederen Maandag van 9+12 en van 25 nnr.

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

BESTUURSBERICHTEN.

Het Bestuur geeft met groot leedwezen kennis van het
overlijden van Jhr. J. L. Storm van ‘~Gravesande,
in leven kunstschilder te ‘s-Gravenhage. Gedurende de
31 jaren, waarin de overledene als lid in ons midden
heeft verkeerd, heeft hij herhaaldelijk getuigenis afgelegd van de groote belangstelling, die hij voor het
werk van ,de Nederlandsche Leeuw” gevoelde, niet
het minst door de bereidwilligheid waarmede hij zijn
talent van heraldisch teekenaar steeds weer in dienst
stelde van het Genootschap. De herinnering aan deze
fijnzinnige, hulpvaardige en sympathieke persoonlijkheid
zal in ons midden met erkentelijkheid worden bewaard.
Tevens geeft het Bestuur met leedwezen kennis van
het overlijden van Jhr. Rh. Feith te Amsterdam,
sedert 1924 gewoon lid van het Genootschap.
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F. N.
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Aanwinsten der Bibliotheek.
A. Afdeeling Familie-Archieven.
Familiepapieren G a y m a n s.
(Bruikleen van Dr. J. L. C. van Essen te Arnhem.)
Familiepapieren v a n der H o o p.
(Bruakleen can Dr. J. H. van der Hoop te Amsterdum,
door bemiddelirjg van den Heer Algemeen Rijk,sarchivaris.)
Stukken van verschillende geslachten, verwant aan
de familie ver L o r en, uit het archief van deze laatste
afkomstig.
(Bruikleegr van Dr. J. Ph. de Mont& verloren.)
B. Afdeeling Handschriften.
W ag n e r, J. D. Mss.-genealogieën en aanteekeuingen
uit verschillende archieven. 21 Porteteuilles fol. en 2
Portefeuilles 80.
Muelen, Mr. J. C. van der. Mss.-genealogieën. 6
Portefeuilles fol.
(Aalrgekocht.)
Muelen, Mr. J. C. van der. 16 Mss.-genealogieën.
(Qeschenk van den Voolzitier.)
Muelen, Mr. J. C. van der. 6 Mss.-genealogieën.
(Geschenk vu?t Dr. F. C. van Heurn te Bussum).
G e l d e r s c h e K w a r t i e r s t a t e n . ‘Ldehelft 18eeeuw.
14 Portefeuilles fol.
(Aangekocht.)
Mss.-genealogieën van Hoornsche en Utrechtsche geslachten, verwant aan de familie verloren. 6 Portefeuilles fol. en 1 Portefeuille fol. obl.
(Bruiklee~t van Dr. J. Ph. de Monté L*erLoren.)
Rlo khuis, E. A. F. 10 Mss.-genealogieën.
(Oeschenk van den Samensteller.)
Kops, Dr. C. J. de Br uyn. Kwartierstaat van Dr.
C. J. de Bruyn Kops.
(Cieschenk van den Samensteller.)
Penning, C. P. J. Mss.-genealogie Penning.
(Beschenk van dert Samensleller.)
Rö d er, J. W. H. Kwartierstaat van J. W. H. Röder
te Nijmegen.
(Cfeschenk can den Samensteller.)
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Straat man, Ir. J. F. 4 Mss.-genealogieën.
(Geschenlc !Tun den samensteller.)
Straat m an, Ir. J. F. Kwartierstaten van Ary HOO(Geschenk a. b.)
gendijk en .Tohanna Straatman.
W a 11, Gc. A. A. van de. Mss.-genealogie Schollen.

ongeveer honderd jaren laterleefde. Hij wordt vermeld als
graaf van Hamaland in twee oorkonden van 962 a 964 6)
en van 956 7). In beide stukken wordt gesproken van
Deventer in de gouw Hamaland in het graafschap van
Wichman. Deze Wichman 11 is vooral bekend als stichter
der abdij Elten. In een stuk van 968 s) gaf keizer Otto 1
aan die abdij den eigendom van verschillende goederen,
die graaf Wichman - die in dit stuk uitdrukkelijk de
stichter van het nonnenklooster genoemd wordt - in
beneficium bezat en waarop deze blijkbaar zijne rechten
aan de abdij overgedragen had. In 970 “) bevestigde
de Keizer de aanzienlijke giften, die Wichman aan het
klooster geschonken had, in 973 10) nam keizer Otto 11
op voorspraak van graaf Wichman en zijne dochter
het klooster in zijne bescherming. Dat is de laatste
maal, dat van graaf Wichman melding wordt gemaakt.
Het necrologium der abdij li) vermeldt op 20 Juni: ,,Item
obiit Wichmannus comes fundator huius ecclesie Altinfmsis”, maar voegt er geen jaartal bij.
Behalve als graaf van Hamaland komt deze Wichman 11 ook voor als graaf van Gent. De kroniek van
St. Bavo 12) vermeldt hem als zoodanig en zegt, dat
hij gehuwd was met Luitgard, eene dochter van graaf
Arnulf 1 van Vlaanderen. Dat wordt bevestigd door
eene oorkonde van 1 October 962 Is), waarbij Wichman
aan het klooster Blandinium het dorp en de kerk Thesla
schenkt voor de rust van de ziel van zijne overledene
vrouw, eene dochter van graaf Arnulf. Sedert wordt
Wichman niet meer in Vlaamsche stukken aangetroffen,
en het graafschap Gent gaat over in het bezit der
graven van Holland 1’).
Dat de Gentsche Graaf Wichman dezelfde is als de
gelijknamige graaf van Hamaland, blijkt overtuigend,
zoo men op de namen zijner vrouw en kinderen let.
Dat de Gentsche graaf met Luitgard van Vlaanderen
gehuwd was, hebben wij gezien. De moeder van Luitgard was Adela van Vermandois 1”). Van den Hamalandschen graaf weet men, dat zijne echtgenoot Luitgard heette 16), en dat hij, behalve een jonggestorven
zoon Wichman 17), twee dochters had: Luitgard, de
eerste abdis van Elten is), en Adela 1 g). Deze overeenkomst in namen bewijst de identiteit der beide
Wichmans.
Omtrent de afkomst van Wichman 11 heeft men twee
berichten. Het eerste geeft Alpertus so), die spreekt van
den ditissimus et lange nobilissimus Wicmannus ,,cujus
majores magnam partem Germanie et maxime circa
littora oceani imperia tenebant”;. het andere is ontleend

(Geschenk van den Samensteller.)

Mss.-genealogie de Varennes. 18” eeuw.

(Geschejzk van den Secretaris.)

Lijsten van Schepenen der stad ‘s Hertog enbosch
van 1186-1742. Opgemaakt in de 188 eeuw. 1 deel.
(Geschenk van den Heer A. A.. &l. Stok.)
Index op het Grafschriftboek der stad ‘s Hertogen(Geschenk a. b.)
bosch. l@ eeuw.

Het Graafschap Hamaland e n

de Brunharingen,
door Prof. Mr. R. FRUIN.
Men moet in de geschiedenis van het graafschap
Hamaland twee perioden onderscheiden. Na den dood
van graaf Wichman 11 is nl. het oude graafschap in
drie brokstukken uiteengevallen. Het noordelijkste gedeelte met de hoofdstad Deventer werd in 1046 door
koning Hendrik 111 aan de Utrechtsche kerk geschonken 1). In het midden van Hamaland was inmiddels de
graafschap Zutphen ontstaan, die voor het eerst in 1031
vermeld wordt s), terwijl alleen aan het zuidelijke gedeelte, waarin Zevenaar en de abdij Elten gelegen
waren, de naam Hamaland gehecht bleef 5).
Uit die oudere periode nu, voordat de boven omschreven verdeeling van het graafschap haar beslag
gekregen had, kent de geschiedenis twee graven van
Hamaland, die beiden Wiohman heetten. Van den eersten
is slechts zeer weinig bekend. In 865 droeg zekere
Folcker aan de abdij Werden tal van goederen in eigendom over, die gelegen waren ,,in pago Hamulande in
comitatu Wigmanni, nee non et in Batuve in comitatu
Ansfridi” 4). Bij de nadere opsomming blijkt, dat die
goederen gedeeltelijk ook in de gouwen Felua en Flethetti waren gelegen. Reeds sinds lang 5) heeft men
hieruit afgeleid, dat de Veluwe en Flethetti - d. w. z.
die streek der tegenwoordige provincie Utrecht, waarin
Amersfoort en Renen liggen - ondergouwen van Hamaland waren, althans dat zij toen met Hamaland onder
graaf Wichman vereenigd waren. Er hadden, zegt het
stuk uitdrukkelijk, twee overdrachten plaats, de eene
in de gouw Flethetti, de andere in de Betuwe. De laatste
overdracht had blijkbaar betrekking op de goederen,
gelegen in het graafschap van Ansfried, dus de eerste
op die, gelegen in het graafschap van Wichman. Het
is duidelijk, dat, als Wiohman graaf was van Hamaland
en van Flethetti, hij het ook van het tusschen liggende
gebied, de Veluwe, is geweest. Men moet dan ook aannemen, dat tusschen de drie gouwen tevens een nauwe
adminstratieve band bestond.
Meer valt er te zeggen van graaf Wichman 11, die

s) Sloet 1 no. 94; Muller Ob. no. 119.
7) Sloet 1 no. 95: Muller Ob. no. 121.
8) Sloet 1 no. 103; Muller Ob. no. 126.
Q) Sloet 1 no. 104; Muller Ob. no. 127.
10) Sloet 1 no. 106; Muller Ob. no. 129.
11) Uitgegeven door Kist in: Nienw archief voor kerkelijke gesohiedenis inzonderheid van Nederland 11 blz. 61-104.
12) Kluit. Historia oritica comitatus Hollandiae et Zeelandiae 1 1
blz. 23.
13) Miraeus. Opera diplomatica 1 o. XXXV blz. 45.
141 Vanderkindere.
belges
1 blz. 66, 67 enLes
325.formations territorisles des principaut&s
_
-

*) Sloet. Oorkondenboek van Gelre en Zutfen 1 no. 161 ; Muller.
Oorkondenboek van Utrecht no. 202.
9) Sloet 1 no. 156.
8) A.W. 1 nor. 164 en 189; Muller Ob. no. 205.
‘dj Sloet 1 no. 45; Muller ‘Ob. no. 69.
5) R. Scbröder, Die Heimat der lex Chamavorum (Monatschrift für
die Geschichte Westdeutsohlands VI) (1880) blz. 495, 496.

16) Vanderkindere A.W . 1 blz. 55.
1s) Nieuw archief 11 blz. 96.
‘7) A.w.11 blz. 88.
,*) A.w.11 blz. 97; Sloet 1 no. 166.
10) Alpertus, De diversitate temporum, uitgave in de werken
het Historisch genootschap blz. 6.
zo) Alpertus blz. 5.
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aan het necrologium der Eltensche abdij. Van Spaen 21),
die het eerst op dat bericht de aandacht vestigde, gaf
op gezag van den Eltenschen ambtman Van der Sandt,
het volgende citaat uit het necrologium :* nId. Martii
o b i i t M e g i n h a r d , p a t e r Qerberch, uujus f+us Wichm a n n u s comes fundator ecclesie”. Er bleek dus niet
uit, of Gerberch de vader of de moeder van Wichman
was. Daar Wichman nu in het graatschap Geut werd
opgevolgd door den Hollandschen graaf Dirk H en diens
m o e d e r Geva heette, welke naam eene atkorting ziju
kan van Gerberga, kwam Van Spaen tot de vernuftige
veronderstelling, dat Megiohards dochter Gerberg of
Geva gehuwd was geweest met graat Dirk 1, en dat
uit dat huwelijk zoowel Wichman II als Dirk 11 geboren waren. W i c h m a n w a s du s te Gent door zijn
broeder opgevolgd 2s). Deze opvatting wordt nog door
Vanderkindere gehuldigd 2s), maar is, gelijk Kist *4),
Sloet 2s) en Pijnacker Hordijk 2s) terecht hebben opgemerkt, stellig onjuist. Immers in het door Kist uitgegeven necrologium, blijkt het bericht omtrent Wichmans
grootvader aldus te luiden: .,, ttem o b i i t M e g i n h a r d
pater Gerberch. Item eodem die Memoria Gerberch patris comitis Wichmanni 4 7). Gerberch(t) of Gerbert was
dus de vader van graaf Wiuhman.
De vader van Wichman IT is overigens niet bekend,
wel daarentegen zun grootvader LMeginhard. Van deze
wordt nl. door Regino **) bericht, dat keizer drnulf
hem in 898 in plaats van zijn broeder Everhard, die
door Waldger den Fries gedood was, tot hertog aanstelde. Later, tusschen 914 en 917 komt Meginhard
nogmaals voor ; hij lag toen in geschil met bisschop
Radboud van Utrecht - toen te Deventer - die een bloedverwant van Waldger, den moordenaar van zijn broeder
Everhard, was 2s). Die oudere broeder van LMegiuhard
wordt ook nog enkele malen in de kronieken vermeld.
In 880 werd hij door zijne moeder Evesa van de Noormannen, die hem gevangen genomen hadden, vrijgekocht so), en in 886 doodde hij den Frieschen hertog
Godfried bij Heerspijk 3 1). Over de beteekonis van den
titel ,,dux”, dien Everhard en na hem Meginhard voerden, heerscht verschil van opvatting. M.i. moet men
,,dux” hier verstaan niet als hertog van een bepaald
l a n d s c h a p - wat dan slechts Friesland zou kunnen
.. maar als leg+rbevelhebber. Everhard en Meginz:d waren belast met de bescherming van de kust der
Noordzee - de littora oceani van Alpertus - t e g e n
de Noormannen, wier bloedvijand Everhard was. Zulk
een bevelhebberschap was eene zaak, die niet slechts
het beperkte gebied van Lotharingen, maar het geheele
Frankische rijk raakte; vandaar dat de aanstelling van
Meginhard in 898 geschiedde door keizer Arnulf en niet
door Zwentibold, toenmaals koning van Lotharingen.
Vat men ,,dux” als hertog van Friesland op, dan moet
__~
21) Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland 1 blz.

men in strijd met andere gegevens aannemen, dat Friesland niet tot het rijk van Zwentibold behoordess).
In het boven aangehaalde bericht van 880 wordt
Everhard een Sakser en de zoon van Meginardus genoemd. Van Spaen 33), die Everhard tot een zoon van
W i c h m a n 1 maakt, vergist zich dus. Wij kennen nu
twee Meginhards: den vader en den broeder van Everhard. Een derde wordt vermeld in 794. Hij gaf toen
zijne toestemming tot de schenking van eenige goederen
in den pagus Hisloa, d.i. de IJselgouw, door zijn vader
Wracharius zoon van Brunharius aan Ludger, den lateren
bisschop van Munster 34). Hij is waarschijnlijk de Meinardus, die in 828 bij eene schenking van in de latere
graafschap Zutphen gelegen goederen voorkomt 35). De
vader van dezen Meginhard, Wracharius, heet in een
stuk van 800 - toen hij echter vermoedelijk reeds gestorven was - graaf 3s). Daar dus beide families, zoowel
die, waartoe de oudere, als die, waartoe de twee jongere
Meginhards behoorden, in dezelfde streek eene soortgelijke positie bekleedden, mag men wel aannemen, dat
zij tot hetzelfde geslacht behoorden. Ook van de beide
Wichmans, graven van Hamaland, mag dit verondersteld worden, zoodat men in Brunharius, Wracharius,
M e g i n h a r d 1 , W i c h m a n 1, Meginhard II, E v e r h a r d ,
Meginhard 111, Oerbrecht en Wichman 11 leden van hetzelfde geslacht te zien heeft.
Er valt niet aan te twijfelen, of ook een andere Everhard, die tusschen 914 en 9ó9 genoemd wordt, behoorde
tot dezelfde familie. Pijnacker Hordijk 37) houdt hem
voor een zoon of kleinzoon van den eersten Everhard.
Deze Everhard 11 wordt in 944 vermeld als graaf van
den pagus Forestensis 3s) en van den pagus Drente 39).
In 986 wordt gezegd, dat Tunigurum, d.i. Tongeren bij
Raalte, in zijn graafschap lag40). Hij was dus toen
graaf van Salland. In 969 was hij dat nogal). Hij was
gehuwd met Amalrada, eene zuster van koningin Mathilda, de gemalin van Hendrik den Vogelaar. Uit dat
huwelijk werden twee zoons geboren: de eone was
Deodericus, bisschop van Metz 964-984 43), de naam
van den anderen is onbekend. De laatste was de vader
van een derden Everhardus, die in 978 jong stierf 4s).
Met graaf Wichman 11 en bisschop Deodericus stierf
het geslacht van Brunharius in de mannelijke lijn uit.
Dit geslacht stond dus, wat aanzien en positie betreft, op &ne lijn met de nakomelingen van Gerolf, die
in Holland, Zeeland en westebjk Utrecht de eerste plaats
innamen, met de Brunonen, die in Friesland en de Groningsche Ommelanden graven waren, en met het huis
van Ansfried, dat in de Betuwe en vele zuidelijke gouwen
het gezag in handen had. De invloedsspheer der Brun-

67 noot 2.
“Q) A.w.1. blz. 100.
Qz) A.w.11 blz. 302.
QQ) Kieuw archief 11 blz. 14.
zQ) A.w.1 blz. 98.
“; Alpertus blz. XXXII noot 2.
27) Kieuw archief 11 blz. ‘71.
QQ) Chronioon ed. Kurze blz. 146.
QQ) Alpertus blz. XxX11 noot 1.
QQ) Regina blz. 117.
Q’) A.W . blz. 124.

Of) Parisot. Le royaume de Lorraine blz. 513, 519.
**) A.w.1 blz. 69.
Q() Sloet 1 no. 15.
UQ) A.w.1 no. 29; Muller Ob. no. 59.
QQ) Sleet 1 no. 19.
01) Aloertus blz. XXXII.
QQj Muller. Het oudste cartularium van het sticht Utrecht no. 29 blz.
61; dezelfde Ob. no. 107b. Onder den uagus
Forentensis heeft men
_
m.i. de Stellingwerven te verstaan (Vgl. Von Riobtbofen. Untersuchungen zur friesischen Rechtsgeschichte 11 blz. 125).
*Q) Muller Cart. no. 33 blz. 65. Ob. no. 107a.
“) Sleet 1 no. 95; Muller Ob. no. 121.
41) Sleet 1 no. 95bis.
*Q) Sigebert, Vita Deoderici (M.G.H. Ss. IV) blz. 464.
‘Q) A.W . blz. 479, 480.
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haringen strekte zich uit over Hamaland - met inbe-

of Dirk, in het jaar 1076 als graaf van de, Veluwe
v o o r k o m t 55). Hieruit volgt dus, dat de Veluwe, die
reeds in 855 met Hamaland onder graaf Wichman 1
vereenigd was, steeds met Hamaland verbonden is gebleven, ook nadat de streek langs cie IJsel en Zutphen
er van waren afgescheiden. Gezamenlijk zijn die landen
vóór 1076 aan het grafelijk geslacht van Gelder gekomen. Alle andere vermoedens omtrent de wijze, waarop
de Veluwe aan Gelder vervallen 5G) is, zijn onjuist.

van de Veluwe en Flethetti -, Overijsel, Drente en een
gedeelte van Friesland. Men moet dit niet eoo opvatten,
alsof die gouwen één graafschap uitmaakten, waarover
de nakomelingen van Brunharius bij recht van eerstgeboorte regeerden: Everhard 11 en Wichman 11 waren
tegelijk graven, de eerste over de Overijselsche gouwen,
de tweede over Hamaland, en de machtige Wichmau 11
behoorde tot een jongeren tak van zijn geslacht; maar
men moet het zoo verst,aan, dat in de gouwen, waaruit
Hamaland, Overijse1 en Drente bestonden, het geslacht
der Brunharingen zoo zeer alle andere in aanzien overtrof, dat de grafelijke waardigheid in elke dier gouwen
nooit aan een ander dan aan een lid van dat geslacht
werd opgedragen.
Wichmans tweede dochter Adela was tweemalen gehuwd, eerst met Imad, daarna met Balderik. De laatste
schijnt niet slechts in de bezittingen van zijn schoonvader,
voor zooverre zij niet gestrekt hadden tot stichting der
a b d i j Elten, maar ook in diens waardighe~len en die
van zijn geslacht opgevolgd te zijn. HQ wordt althans
in iOO6 als graaf van Drente genoemd 44). De geschiedenis van Balderik en Adela is door hunne vijanden,
door wie zij ten slotte overwonnen zijn, verhaald 46).
Er behoeft hier niet nader op die geschiedenis te worden
ingegaan. Het einde was, 1 dat Balderik iu 1019 of
1020 te Zifflich kinderloos overleed 4s). Het oude graafschap Hamaland neemt hiermede een einde. Gelijk hiervoor is opgemerkt, komt niet lang na zijn dood het
land rond Deventer in het bezit van het bisdom Utrecht,
en wordt Zutphen een zelfstandig graafschap. Alleen
het zuidelijke gedeelte van het vroegere Hamaland voert
dien naam voort.
Van dit kleinere graafschap Hamaland zijn twee
graven met name bekend. De eerste is Wecelo. In eene
oorkonde die gegeven is door keizer Hendrik 111, dus
tusschen 1046 en 1066, wordt gesproken van ,,Subenhara (d.i. Zevenaar) in pago Hamaland, in comitatu
W e c e l o n i s comitis situm” 47). \Vie deze Wecelo was,
is volkomen onbekend. In historisch betrouwbare stukken
wordt hij overigens niet vermeld. Wel schijnt hij in de
lijst van de voogden van Gelder, die bij de oude schrijvers, zooàls Pontanus 4 * ), Slichtenhorst’49) en Van Berchem 60) voorkomt, maar geenerlei historisch gezag heeft,
als voorlaatste voogd te worden genoemd. Ik meen hem
althans te moeten herkennen in den Windichinus, Wiking
of Wilringus die in 1036 of 1028 heet te zijn gestorvensr).
In 1083 eindelijk is sprake van ,,abbatiam Altene
in pago Hameland Gerardi comitatu sitam”ss). Deze
comes Gerardus was, gelijk ook Pijnacker Hordijkss)
en Vanderkindere 54) aannemen, geen ander dan graaf
Gerhard 11 van Gelder. En nu is het zeer opmerkelijk,
dat de vader van dezen graaf Gerhard 11, Diedericus
4‘) Muller Cart. no. 39 blz. 72, Ob. no. 161.
45) Vita Meinwerci; Alpertus. De diversitate temporum, beide passim
4s) Alpertus blz. 48.
‘7) Sloet 1 no. 164; Muller Ob. no. 205.
‘*) Blz. 76.
49) Blz. 73.
bD) Van Spaen 11 Cod. Dip]. no. 1.
K’) A.w.11 blz. 18, 19.
Oz) Sloet 1 no. 189.
Os) De oudste graven van Wassenberg-Gelre in Nijhoff’s Bijdragen
4e reeks dl. 11 blz. 340.
Sc) A.w.11 blz. 304.

De afstamming en herkomst van‘ het geslacht

Bore’él,
door Jhr. Dr. W. A. B E E L A E R T S

VAN

B L O K L A N D.

1.

In het Octobernummer van den vorigen jaargang
van ons Maandblad waagde ik het de vraag tot de
redactie van Nederland’s Adelsboek te richten - gezien
de verschillende wijzen, waarop zij in den loop der jaren
de afkomst van het geslacht Bareel heeft opgegeven mededeeling te willen doen der bewijsplaatsen van de
laatstelijk door haar aangenomen afstamming van den
1621 als pensionaris van Sluis overleden Jacob Bareel
van Ruffelaert Bareel gestorven in 1443.
Genoemde redactie is daarop niet ingegaan, doch de
h e e r 8. van Malsen, hoewel van meening. dat mijne
bovenbedoelde vraag overbodig kan heeten, ,omdat
,,Nederland’s Adelsboek, dat zijne gegevens steeds aan
,goede gronden ontleent,, de filiatie vermeldt, en omdat
,twijfel aan de zekerheid, dat de redactie van dat orgaan
,hare beweringen niet met bewijzen zou kunnen staven,
,,uit den booze moet worden geacht” l), heeft in het
Maartnummer van dezen jaargang niettemin in zekeren
zin daaraan voldaan door zijn opstel : De middeleeuwsche
afstamming van het geslacht
Boreel (Ruffelaert Boreel,
.
gest. 1443i
Middelerwiil had ik echter zelf ook de noodige onderzoekingen gedaan - daarin getrouwelijk bijgestaan door
ons in de Zuidelijke Nederlanden zoo deskundig, correspondeerend lid Dr. H. G. 8. Obreen - en zoo kan ik thans
mijnerzijds niet alleen de afstamming van den pensionaris van Sluis Jacob Bareel van den Gentschen Ruffelaert
Boreel nader belichten, doch ook de herkomst van laatstgenoemde juister bepalen.
In tegenstelling in deze met den heer van Malsen
is het mij niet gegeven aantrekkelijke lectuur te verschaffen, maar zal ik mij moeten bepalen tot het leveren
van bewijsstukken, welke echter uit een historisch oogpunt niet minder waardeering verdienen. Ook wil ik
niet aanvangen met de aandacht te vestigen op gedrukte
bronnen, doch liever onmiddellijk uit het stadsarchief
van Gent putten en wel om te beginnen in den tijd
dadelijk na het overlijden van Ruffelnert Bareel.
Wij zien dan zijne weduwe Ptkonne de Seneschale e n
de kinderen van haar en Ruffelaert, t. w. Joris Boreel
en M a r i a Bareel, gehuwd met ja,, van den Gavere,
I

”

a5) Sloet 1 no. 185; Muller Ob. no. 236. Zie ook Pijnacker Hordijk
A.W . blz. 338.
as) Van Spaen IV blz. 158 vlg; Vanderkindere 11 blz. 308.
1) Zie dezen jaargang kolom 67.
Zeer terecht heeft onze Iledactie deze van zoo weinig ervaring
getuigende uitspraak niet zonder kantteekening gelaten.
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- .
8 Mei 1443 vóór schepenen verschijnen,in verband met
de nalatenschap 2, :
Kenlic etc. dat jonf. Pierone de Seneschale als
houderige bleven achter Rufelarde Boureel, haren
wettelicken man was, ,an deen zijde ende Joerys
Bareel ende joraf. Mwye Boreels, zijn- suster, m e t
Janne van den C?avej.e, haren wettelicken man, als
gheel hoyr fan den vors. Rufelart, haerlieder vader
_ was, an dander zijde commen zijn etc., kenden ende
lyden als voren de vors. Joerys ende jonf. Marye,
zijn sustere, met Janne, haren man, hemlieden qel
vernoucht, vul heHijst, betaelt, vermoet, ghepayt
ende al ghenouch ghedaen van jonf. Pierone, haerlieder moeder vorn., van also verre als de vorn.
jouf. Pieronen in aren persoen ancleven mach van
al de huwelicgoede, dat Rufelart Borreel ende jonf.
Pierone, zijn wijf, haerlieder vader ende moeder vors.,
haren vorn. kinderen te huwelike toeseyden ende beloofden ende van al dies zich ter causen van die of
van andren saken, in wat maniere ten ware, nieuts
uteghesondert, heessche ofte anspreken machte van
alle vorledenen tiden tot daghe van heden. Ende
in al sghelijcx kende haer jonf. Pierone, de moeder,
van haren kinderen vorn. wel vernoucht, ghepayt,
vermoet ende al ghenouch ghedaen van al dies so
hemlieden van alle vorledenen tiden heesschen of
anspreken machte, ende stelde elcandere generalyc
quite van allen tyden vqrleden, e m m e r be.auden
dien ende wel verstaende dat van al dies de vors.
Joerys Bareel an deen zijde ende jonf. Narye, zijnder zuster, met Janne van den Gavere, haren man,
an dander zijde elcanderen te heesschene of an te
sprokene hebbene van inbringhene van huwelycgoede van dies elc van hemlieden van vader ende
van moeder gheadt hebben ofte andersins in wat
manieren et wesen mach zij onderlinghe jheghe
mallicanderen bliven staende, onverlet ende in haren
goeden rechte om elcanderen te verandwordene,
also elcx goede raet ghedraghen ende recht bewysen sal. Vort zijn de vorn. partien an alle
zyde van de versterfte van den vorn. R u f e l a r t
Bareel af ghegaen der wettelike virscaren ende alle
ghenachten van ghedeele, onde hebben belooft an
alle zyden al tgoed den vors. sterfhuse toeborende
v r i e n d e l y c t e v e r d e e l n e e l k e e n h e b b e n d e ende
gheldende dat elc sculdich es te hebbene ende te
gheldene nar trecht van den sterfhuse van ghene,
ende tvors. gedeel overleden zijnde, so sullen
thoyr de houderige quitsceldinge doen op sulken
tax als haer scepenen ordineren sullen uut gratie
ende daeraf aren heede doen of dats thoyr begheert
ende dat kende(?) thoyr staende in zinen rechte om
te vervolgene van overleechen goede nar de wet
van der port.
Ende hierup h e b b e n h o y r b e l o f t d e h o u d e r i g e
nemmermer te moyene noch te vexeerne om staet.
van onverdeelde goede te maken ofte over te
ghevene in eeneger manieren. Actum VIII” de Mey.
Ingevolge het bij deze acte bepaalde zijn dezelfde
partijen 16 Juli d.a.v. andermaal vóór schepenen van
gedeele verschenen, thans tot deeling der nalatenschap,
2) Stadsarchief Gent: Sohepenprotocol1442-1446, no. 330-23, fol. 76.
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waarvan de navolgende acte is opgemaakt, waarnaar
ook reeds door den heer van Malsen is verwezen (kol. SS),
doch die niet in extenso door hem is medegedeeld,
hoewel die in verschillende opzichten van zeer groot
belang is en daarom volledige uitgave verdient 3):
Kenlic zij etc., dat joncfr. Pirone de Sneschale
als houderigghe bleven achtere Rzq%wde Boweel,
haren wettelicken man was, an deen zijde ende Joris
Boureel ende Jan von den Gavere ter causen ende
als wettelick machtich voor jonf. Narien Boureels,
sinen wett. wive, svors. Joris suster, als gheel hoyr
van den vors. Rufeluert, haerlieder vader was,
an dander zijde, commen zijn ende kenden ende
lyden, dat zij van den vors. versterfte vriendelic
verdeelt zijn in deser manieren, dat van den vertochten 4, erfliken goeden binnen huwelic, gheleghen in de prochien van Vin&, van Aersele ende
daeromtrent, te weten van 11 leengoeden ghehouden van minen here van Nevele ende dander
van minen here van den Gruuthuse, die de vors.
Rufelnert ontfaen hadde ende uut verstorven es,
so behoudt de vors. Joris zijn recht ende tvoordeel van den vors. leenen, alsot behoort naer hofrechte, ende joncfr. Pirone, de houderige, behoudt
deen heeltscheede duergaende thare bylevinghe an
denzelven leenen, ende van den ghecochten erven
ende erfliken renten in deselve meertche gheleghen
behoudt de houderige deen heelt tharen propren
g o e d e ende thoyr dander heelt, ende an s h o y r s
heelt behoudt de houderige tharen bijlevinghe, ende
van den ghedeelighen husen, bomen ende catteylen
up de gadinghen, buten die den gronden van leenen
ende erven niet sculdich en zijn te volghen, beh o u d t t h o y r deen heelt ende d h o u d e r i g e dander
heelt. Item van den lijfrenten ten desen sterfhuse
toeborende, te weten up de stede van Ziericxzee
nu ten liven van Jorise Boureel L croonen ‘sjaers, ’
deen heelt prima Aprilis ende dander heelt prima
Octobris; item op deselve stede L tronen sjaers
te live van jonf. Marien Boureels te ghelyken
payementen; up de vorn. stede te live van de vors.
jonf. M a r i e n XX Inghelsche noblen, deen heelt
prima Novembris ende dander heelt VI May; item
up de vorn. stede te live van Jorise Boreel X L
tronen sjaers te gheliken payementen; item up
de ste van qostredame ten live van de houderige
XX tronen sjaers, deen heelt XVIII Novembris,
dander heelt XVIII May ; item up deselve ste ten live
van Jorise XX tronen sjaers, deen heelt VI Julii
ende dander heelt VI Januarii; item up de vors.
ste van Roterdame ten live van Jorise vors. XX
tronen sjaers, deen heelt XVIIIden Novembris ende
dander heelt XVIIIden May; item up de ste van
van den Briele ende Meerlnnt ten live van jonf.
Marien X111 Inghelsche noblen sjaers, deen heelt
p r i m a Junii ende dander heelt Decembris; item
up derselve ste van den Briele ende Meerlapt ten
live van Jorise X111 Inghelsche noblen, ten gheliken paymenten; item up de vijf steden van Hollant
~~_
J) Ibidem, fol. 93.

4) Lees: ghecochten.
“) Vynkt is gelegen aan den weg van Aarseele naar Nevele op
eenen afstand van 23 K.& van Ge&.
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ten live van Jorise XXV tronen sjaers, deen heelt
d e n XVsten dach N o v e m b r i s ende dander h e e l t
XVen May; item up de ste van Curtrike ten lieve
van Jorise ende Thomaes Bareel vijf @ g. sjaers,
deen h e e l t XVen J u n i i ende dander h e e l t XVen
Decembris; item up de stede van Ypren ten live
van jonf. &nr(i)e?z C X X @ p. sjaers, deen heelt
XIIe* Junii ende dander heelt XIIen D e c e m b r i s ;
item up de weduwe ende thoyr van Segher Sloeven
ten live van .Jorise ende T h o m a s e , sinen neve,
X B g. sjaers, deen heelt XXen Novembris ende
dander heelt XXen xay; al naer d i n h o u d e n v a n
den wett. brieven, diere van de vors. lijfrenten
zijn, so behoudt de houderige deen heelscheede van
al den vors. lijfrenten duergaende tharen propren
goeden, ende tvors. hoyr behouden insghelijcx
dander heelt thaerlieder properen goeden. Item
van den behuusden steden te Qhent up dHoeghpoort bij den Cleenen Zicklen, dat toebehoorde
Rufelaert I:OTS., elkeen staende in zinen recht. Item
van den sculden, baten den vors. sterfhuse toebehoorende, te weten van der scult die Perone
Moenken sculdich es van den coepe van eenen
huis ende stede bij den Augustinen, van den scult
dien Pieter Plaesch doude sculdich es van mourpachte, naer dinhouden vau der copien die van
den vors. sculden zijn, ende v a n a l l e n a n d r e n
sculden van baten den sterfhuse mach ancleven,
behoudt de houderige deen heelt duergaende tharen
propren goede ende insghelijcx thoyr dander heelt.
Ende van den commer blijft elc van der houderige
ende hoyren ghehouden ende belast in deen heelscheede, also costume es in de wet van den port.
Ende hierup ende up den vriendelicken deel, die
de vors. houderige ende hoyr onderlinghe ghedaen
hebben van den ghereeden goede, juweelen inhouden ende catteylen, den vors. sterfhuse toebehoorende, daerat zinen deel gheanveert ende themwaert heeft. So kenden hemlieden vors. hoyr contra
dhouderige, deselve houderige contra thoyr, wel
verhefient, verdeelt ende al wel verscheeden van
van de versterfte voorscreven ende stolden elcanderen quite van deselve versterfte, behouden dien
dat van dies tvors. hoyr onderlinghe elcanderen
noch theesschen of an te sprekeno hebben van
derdes vau leenen ende van inbringhen van huwelic
goede, beloften oft andersins, elkeen van hemlieden daeraf staende in zinen recht. So oec de
vors. houderige ende thoyr staende contra elcanderen onverlet om thebben elcx anderen eed UK
dat zijs b e g h e e r e n , also costume ende r e c h t BE
naer de oostumen van den poort, van welken eedc
de houderige ende Joris, haer sone, elcanderen quitc
ghescolden hebben. Actum XVIen Julii anno XLIII
Deze beide schepenacten van 1.443 leeren dus in dc
eerste plaats, dat na het overlijden van Ruffelaer;
Bareel z i j n e w e d u w e Péronne de Serteschale en hunne
gezamenlijke kinderen Joris en M a r i a Bareel de nala.
tenschap in hoofdzaak in dier voege hebben gedeeld
dat beide partijen de helft bekwamen, zoowel van dt
lasten, echter met uitzondering van het huis te Qen1
op de Hoogpoort, bij de Kleine Sikkel, ten opzichte

173
waarvan de rechten van beide partijen voorloopig onrerkort bleven, en voorts blgkt, dat Ruffelaeds kinde‘en Jooris en Zaria Bareel beiden te voren Z$I getrouwd.
Nie de vrouw van .loris Beveel is geweest, wordt helaaas
liet gezegd. Dat de man van M a r i a Bareel was geleeten Jtrli van den Gavere, is een gegeven van belang,
waarop ik later terugkom. Ook valt nog op te merken,
lat in de acte van lti Juli 1443 melding wordt gemaakt
7an eenen Thomas Bol*eel, neef van *Toris.
Tot zoover hetgeen ten aanzien van de personen in
3erste instantie is te zeggen.
In de tweede plaats is de acte van scheiding der na.atenschap van Ruflelaert Beveel van groote beteekenis
voor de kennis zijner goederen, waarop ik thansnader
ie aandacht moet vestigen, ook al heeft de heer van
Walsen bij enkele daarvan reeds stilgestaan.
Vooreerst blijkt Ruffelaed twee leenen in de paro:hiën van Vinct eu Aersele t e h e b b e n n a g e l a t e n , resoectievelijk gehouden van den heer van Nevele en van
ien heer van Gruuthuse, van welke goederen ik tot
lusverre alleen het eerstgenoemde mocht terugvinden.
W a n n e e r e n v a n w i e n Ruffelaert het leen te Vinct
heeft verkregen, heb ik niet kunnen vinden. MQ is
slleen gebleken, dat hij het vóór 1438 moet hebben
verworven, want den 17den November van dat jaar verklaarde Ru felaert Boureel vóór schepenen van Gent voldaan te zijn door de borgen van Gillis den Scepene,
den pachter van zijn leengoed te Vinct 6). Volgens de
acte van scheiding zijner nalatenschap zou zijn zoon
Joris zijn leenvolger zijn, zooals het naar rechten behoorde. Dat dit inderdaad het geval is geweest, is mij
gebleken uit een in 1473 opgemaakt leenregister, waarin
w$ lezen ‘) :
,7eorge Bourel tient ung fief du chasteau de Niv e l l e gisans en la paroisse de Vinct, contenant
XXI bonniers ou environ en mase chargie de XXI
l(ivres) p(arisiennes) de rente heritable et vault
lidit fief pardeseure ladite rente a ferme par an
XxX111 l(ivres).
dont chiet a rabatre les reparacions des maisons s).
Eene uitvoerigere omschrijving van dit leen vond ik
op fol. 49 vs” van een ongedateerd leenboek der Baronie
de Nevele in het Rijksarchief te Gent g):
Jorys Bouriel hout een leen van mynen voors.
heere ligghende in de voors. prochie van Vin&,
groot zijnde een ende twintich bunderen lette1
min of meer, ende es gheheeten tgoid ter Boorch.
Item te desen leene behoort een upseten laet, die
jaerlicx sculdich es twalef scellinghe par. Item in
pennincrenten vijftien penn(ingh)e hall& par., tol,
vont, boeten tot drie ponden par. ende daeronder;
ende staet te vullen relieve v a n t h i e n e p o n d e n
par. ende twintich tronen v a n c a m e r l i n g a g i e n .
Ende in tvercoepen te thiensten penninghe relieve
ende camerlincghelde alsoot behoort.
Blijkens de hierbij gestelde aanteekeningen betreffende
latere bezitters van dit leen is Boys Quawe leenvolger
6) Stadsarchief Gent: Jaerregister 1438-1440, no. 301-35, fol. 32~~0.
7) Rijksarchief Brussel: Chambre des Comptes, no. 1089, fol. 105vsO.
s) Dezelfde post., doch zonder deze laatste aanteekening, komt voor
op fol. 92 van no. 1090 der Chambre des Comptes.
8) Ik bedoel hier leenboek no. 9, maar ook in no. 3 komt dezelfde
post voor. Vgl. dezen jaarg. van ons Maandblad, kol. 75. derde alinea.
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geweest van Joris Bareel, maar wanneer en hoe blijft

in ons Maandblad mededeelde (zie kol. 162), is bij de
thesauriersrekening, loopende van 21 Augustus 1418
tot 8 Januari 1419, overgelegd eene rekening dar lijfrentebrieven in Mei 1418 verkocht in Brabant en Vlaanderen, en blijkt daaruit, dat te Gent twee lijfrehten
zijn verkocht respectievelijk ten name van ,Ru#yu
Boureel ende Jorys ziin zoen” en ,,Ruffin Boureel ende
Jan ziin zoen”, elk ten bedrage van 26 kronen ‘s jaars,
verschijnende de eene helft op 1 November, of binnen
16 dagen daarna, en de andere helft op 1 Mei, of binnen
16 dagen daarna. Ik concluderde toen, dat deze Ruffyn
Boureel en zijn zoon Joris klaarblijkelijk identiek z’ijn
met Ruffelaert Boreel, overleden in 1443, en zijn zoon
Joris Boreel, die als de eerste en tweede generatie der
stamreeks Bareel worden opgegeven in Nederland’s
Adelsboek 1928. De heer van Malsen sloot zich hierbij
aan (zie dezen jaargang, kol. 67) door te schrijven, dat
het meer dan waarschijnlijk is, dat de door mij vermelde Ruffyn Boureel identiek is met Ruffelaert. Hij
voegde daaraan toe: ,Al is er een verschil in den
voornaam : Ruffy n en Ruffelaert hebben evenwel te
veel gemeen, om in hen twee onderscheidene personen
te zien”. Thans behoeven wij echter niet langer van
een vermoeden of van waarschijnlijkheid te
dezen te spreken, daar de acte van scheiding der nanatenschap van Rutfelaert volkomen ze k er h ei d geeft,
nu wij daarin den in 1418 aan Ruffyn Boureel verkochten lijfrentebrief ten name van hem en zijnen zoon
Jorys uitdrukkelijk vermeld vinden 11). De in 1 4 4 3
overleden Ruffelnert Boweel is dus identiek met den
Gentschen kooper der Hollandsche lijfrenten Ruffyll
Boureel in 1418.
Omtrent de uitbetaling dezer in 1416 ten laste van
de Grafelijkheid verkochte lijfrenten zijn reeds spoedig
moeilijkheden gerezen, waartoe de verwarde politieke
toestand dier dagen niet weinig zal hebben bijgedragen.
In de thesauriersrekeningen der Graven van Holland
heb ik niets meer te dezer zake kunnen vinden, dan
hetgeen ik verleden jaar heb medegedeeld.
In den loop der jaren blijken verschillende schikkingen
ten aanzien van het uitbetalen der in Vlaanderen en
Brabant verkochte lijfrenten te zijn getroffen 12) en het is
niet onmogelijk, dat tengevolge daarvan in Hollandsche
stadsrekeningen nadere gegevens betreffende de voldoening der aan Ruffyn (Ruffelnert) Boureel en zijnen
zoon Joris verschuldigde rente zijn te vinden, op dit
oogenblik is mij daarvan echter nog niets bekend.
Tot besluit van dit gedeelte van mijn onderzoek wijs
ik er op, dat, aangezien in Ruffelaert’s nalatenschap
geen melding wordt gemaakt van den tweeden lijfrentebrief, in 1418 door hem gekocht ten laste van de
Grafelijkheid en ten name van hem en zijnen zoon Jan,
en van dezen noch van zijne erven sprake is bij de
verdeeling der nalatenschap, met zekerheid kan worden

elders te onderzoeken” 0).
Na de leengoederen worden als bestanddeelen van
Ruffelaert’s nalatenschap vermeld een groot aantal
ljfrentebrieven, waarvan de rij wordt geopend door een
viertal ten laste van de stad Zierikzee en respectievelijk
ten name van de kinderen van den erflater: Joris e n
zaria Boresl.
Wat deze lijfrenten betreft, heb ik een onderzoek
ingesteld naar de rekeningen der stad Zierikzee, ten
einde zoo mogelijk iets naders dienaangaande te weten
te komen. Helaas moest ik ervaren, dat de rekeningen
uit dezen tijd niet in het gemeente-archief berusten en
naar alle waarschijnlijkheid reeds lang geleden zijn
vernietigd.
Evenmin slaagde ik te Rotterdam, ten laste van welke
stad drie lijfrentebrieven zich in Ruffelaert’s boedel bevonden, namelijk ten name van diens weduwe en van
zijnen zoon Joris. In het gemeente-archief te Rotterdam berusten uit de lSde en 16de eeuw slechts drie
stadsrekeningen, t.w. over de jaren 1426-1427, 1429
-1430 en 1656-1667, welke met enkele in 1603 vervaardigde authentieke extracten uit andere, thans verdwenen rekeningen, door Unger en Bezemer in 1899
zijn uitgegeven onder den titel: De oudste stadsrekeningen van Rotterdam. De eerste twee rekeningen, loopende over jaren, waarin Ruffelaert Beveel nog in leven
was, doen wel zien, dat de stad Rotterdam lijfrentebrieven in Vlaanderen heeft verkocht, maar de namen
der Vlaamsche lijfrentetrekkers worden daarin niet vermeld, omdat die renten te Antwerpen door eenen tusschenpersoon werden betaald.
Vervolgens heb ik mij naar Brielle begeven, ten einde
aldaar een onderzoek in de stadsrekeningen in te stellen,
aangezien tot Ruffelaert’s nalatenschap ook twee lijfrentebrieven ten laste van die stad en ten name van
zijne dochter Marie en zijnen zoon Joris behoorden.
Het onderzoek daar ter stede leerde mij, dat alle lijfrentetrekkers, woonachtig in de Noordelijke Nederlanden,
in de stadsrekeningen nominatim voorkomen, maar dat
alle np ensioniers” in Brabant en Vlaanderen in het
midden der 16de eeuw werden voldaan door bemiddeling van Tyman Claeysz. van Delff, die wisselare tAntwarpen” en sedert 1470 door diens opvolger ,,Adriaen van Delfft, wisselaer tot Andworpen”, zoodat alleen
de totale som dezer lijfrenten telken jare werd gehoekt.
Tengevolge van het ontbreken der afrekeningen dezer
Antwerpsche wisselaren is het helaas dus niet mogelijk
langs dezen weg nadere bijzonderheden betreffende Marie
en Joris Boreel te weten te komen.
Na de lijfrentebrieven respectievelijk ten laste van
de steden Zierikzee, Rotterdam en den Brie1 vermeldt
de acte van scheiding der nalatenschap van Ruffelaert
een lijfrentebrief ten laste van de vijf steden van Holland, ten name van Joris Boreel en ten bedrage van
26 kronen ‘s jaars, vervallende de eene helft op 10 November en de andere helft op 16 Mei. Het voorkomen
van dezen lijfrentebrief in Ruffelaert’s nalatenschap
acht ik van groot belang. Zooals ik verleden jaar reeds
10) Loys Quarre vond ik in de rekening van den Rentmeester-Gene.
raal, loopende van 1 Jan. tot 31 Dec. 1489, vermeld als .raidt ende
ontfanger generael van alle miins genadichs heren demeynen ende
financiep” (A, R. A.: Grafel. Rek., afd. I2$ no. 6).

11) De heer van Malsen achtte het niet alleen niet noodig de “versterfacta’, van Rzcffelaert uit het jaar 1443, waarvan hij een afschrift in
handen had, in haar geheel te publiceeren, maar schijnt die ook onvoldoende te hebben bestudeerd, anders ware hij ongetwijfeld dadelijk
tot dezelfde slotsom gekomen, waartoe ik thans kom.
lz) Zie b.v. Mr. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van
Leiden, 11 o.a. blz. 68, 168 en 370, op welke laatste bladzijde blijkt,
dat de stad Leiden de lijfrenten in Vlaanderen en Brabant niet door
eenen tussohenpersoon doch rechtstreeks betaalde,
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gezegd, dat genoemde zoon Jan kindeiloos moet zijn
overleden vóór zijnen vader.
Bij bedoelde verdeeling is evenmin op eenigerlei wijze
sprake van eene dochter Pérollne, gehuwd met B o u d e wijn r*ari Steelant, van wie de heer van lvalsen melding
heeft gemaakt. Het volgend opstel zal inzonderheid
daaraan zijn gewijd.
~~

Fragnement-genealogie

van Rijswijck,

medegedeeld door PH. F. W. van RONONDT.
Zoover mij bekend, bestaan er van de talrijke families, die deu geslachtsnaam ï*an Rijsu~ijck voeren, geene
behoorlijke genealogieën. Wel treft men in tal van werken
op genealogisch gebied personen van dezen naam aan,
vaak echter zonder eeuigen samenhang. Teneinde a a n
d e z e l e e m t e eenigszins tegemoet te komen, geef ik
hieronder eene fragment-genealogie, voorkomende in de
verzameling handschriften der Vereeniging tot 13eoefeuing van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. In de
verzameling van ons Genootschap komen tal van aanteekeniugen voor betreffende deze families. Daaronder
bevindt zich ook een afschrift eener geslachtsl+t, afkomstig uit het archief Van Boecop, bijna gelijkluidend
met de reeds vermelde. Wat deze laatste meer bevat
is tusschen haakjes geplaatst.
Stam- en Wapenboek van N. X. van Ceulen.
1. IVillem r*an Rijsuxjck (ridder, 1307 op Attervelde
in Wernzink), ob. 1313, trouwt Agnes, ob. 1324.
11. Joannes 1:. R. (ridder), ob. 1320, tr. Eun uan Hoey,
ob. 1337.
(Nog een oudere broeder Willem, met zijn vader
Willem vermeld in 1307).
111. Jounnes (Gimme&ng) v. R., ob. 1380, tr. Margaretha,
ob. 1370.

VIII. Willem v. R., tr. Margaretha uat& Honscote (Hohsrcote gent. Dorval).
Waaruit: Johan, volgt 1X.
1X. Johan v. R., Lt. colon. Command. v. Zw:, tr. Qheodora Knoppert, haar moeder Mulert.
Uit dit huwelijk drie kinderen:
1. Willem, volgt X.
2. Lebuina v. R., tr. Boldew@ &oet van Lindenhorst.
3. Louisa v. R., tr. Burchard van Waltmanshausen.
Waaruit twee kinderen :
a. Magdalena v. ll.‘., tr. H e n r . P h i l i p p Porgh
( Vooch t) run Elsp.
b . . . . . . L’. W., tr. Hendrik Sloet, c o m m a n d e u r
van de Duitsche orde.
X. Willem v. R., tr. Anna van Iltersum.
Hieruit vijf (zes) kinderen:
1. Hend& volgt X1.
2. IC‘alraren 1’. R., o n g e h u w d .
3. Willem v. R., ongehuwd.
4. Mechteld van R., ongehuwd.
(6 ) Sleven v. R., ongehuwd.
6. Johannes, volgt XIhis.
X1. Hendrik v. R., tr. N.N.
Hieruit drie kinderen :
1. Johannes (Willem) ‘~7. R., capit., ob. 1738, ongehuwd.
3. ï’homas v. R., ob. ongehuwd.
3 Anna Elisabeth v. R., tr. Robertus r-ander Merwede,
brm. te Zw., zonder oir.
XIbis. Johannes v. R., kapit., tr. N. fl.
Hieruit vijf kinderen :
1. Willem Godft-ied v. R., ongehuwd.
2. Hasina Gertruid 11. R., zond. oir.
3. An.na Theodora v. R., geb. 1663, ob. 1749 zond. oir.
4. Margaretha v. R., ongehuwd.
6. Johannes v. R., ongehuwd.

IV. Arnoldus v. R., ob. 1431, tr. Elisabeth valt Brakel,
ob. 1400.
V. Olivier (Glimmer) v. R. toe Boxtel, ob. 1490, tr.
Margaretha GijsDertsdochter van Haeften (toe Joedestein ux. Ermgard van Cuyck van Meteren) ob.
1480.
Hieruit vier kinderen :
1. Jan, volgt VI.
2. Adrian Glimmer v. R.
3. Johanna v. R., (ob. ongehuwd).
4. Gijsbert v. R. ob. 1 5 3 8 , tr. G’eertruid van Sandw&k, ob. 1667.
Uit dit huwelijk: Jan LI. R., ob. 1659, tr. N.N.,
ob. 1691.
VI. Jan 1‘. R. toe Boxtel, tr. Gertrudis van Heuklom.
Hieruit drie kinderen :
1. Jan, volgt A. VII.
2. Willem, ob. 1078 (begraven te Gorcum).
3. Cornelius, volgt B. VII.
A.
VII. Jan o. R. (ob. in Artois te St. Omer) tr. Juster Spirink.
Hieruit: Willem, volgt VIII.

B.
VIL Cornelius
keren, ob.
Hieruit
1. Carolus
2. Her.log,

U. R., ob. 1689, tr. Judith Rode van Hee1699.
twee kinderen :
v. R., overleed in den slag van Hardenberg.
volgt VIII.

VIII. liertog 11. R., casteli@ te Medemblik, ob. 1612, tr.
%argaretha Kftoppert, ob. (Zwolle) 1638, zuster van
Theodora.
Hieruit vijf (zes) kinderen:
1. Robert v. R., doodgestoken te Zwolle uoor zQn
vaders dood.
2. Curolus v. R., kapitein, obiit te Nijmegen.
3. Thomas, volgt 1X.
(4.) Hartogh, ob. in Italien.
6. Johan, volgt IXbis.
6. Johanna v. R., ob. (Zutphen) 1667 (oud 76 jaar,
tr. 1616) Willem Kzje te Zutphen.
Hieruit : Willem Eeij, tr. 1660 Anna Baria van
Lauwick, geb. te Zw.; uit welk huwelijk : Thomas
Keij, 1726 intestatus zand. oir, over wiens BUCcessie is geprocedeerd.
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1x. Thomas v. R., vaendig, tr. Mechteld van Wenbergen,
haar moeder Ilartgers.
Hieruit twee kinderen:
1. Hendrina v. R., tr. Christof. ,van Rechteren van
Benzert.
‘I. Jan 1’. R., ob. te Zw.

Aardr. Genootsch., 28 serie, XXVIII, 1911,
bladz. 605).
4. 6.1669. (26.7.1669). Voor het Hof van Utrecht compareert jonckheer Pieter r*an Ducelant, heer
van Roon ende Pendrecht, en constitueert
een jaarl. ìosrente ten behoeve van zijnen
s c h o o n b r o e d e r ll’illem rcrn Dijemen, oudste
raed in denselven Hoeve, van 37 G. 10.
( 2 4 . 4 . 1 6 7 9 ) . Joncheer Pieler 9~112 Durelandt, heer tot
Rhoon en Pendrecht, verkoopt aan Franck
va~ der Bij,, als man van Maritgen ran Dorp,
een losrente van 53 Carolusgulden 2; stuiver
‘s jaars, waarvan de eerste rente op 24.4.
1579 vervalt.
26. 4.1679. ,d’Eersaeme &,illem Verhaem, waert in De
Spiegel binnen Rotterdam, oudt negen ende
dartich jaren” verschijnt voor notaris ,Epo
Seerpszla. Stoltenburch ten huijse van de Spiegel”. Getuige : ,,Claes Janszia., cyrursijn”, die
e v e n w e l teekent Niclaes *Janszn. Vergoes.
(Het huis De Spiegel stond aan de Hoogstrant,
noordzijde, het tweede westwaarts van de
Keijserlnnesluis. Gifteboek van Schepenen
van Rotterdam, 1 I .6.1662, Reg. 3, pag. 184).
30.11.1679. Joncheer Pieter vun Durelant, vrijheer tot
Rhoon en Pendrecht, geeft te kennen, dat
Jacob Copper, zijn neef, hem opgedragen
heeft ten profijte van Cornelis van Mierop
10 Gemeten lands in het Buijtenland van
Rhoon, belend de weduwe van Charles van
Nitzen. (Vermoedelijk heeft deze verklaring
betrekking op een feit dat reeds vroeger
gebeurd was, want uit eene andere akte
blijkt, dat 3.8.1573 bij overlijden vaf ?Cornelis van Afyerop domproost ende archldlaken
der Domkerke tot Uuijtrecht” verscheidene
leengoederen uit zijn bezit over zijn gegaan
op zijnen broeder Mr. J a c o b t’an Myerop,
heer van Cabau.
6. 2.1680. Eigenaren van de ,,gorsen ende landen van
de Hije en de Kijeff” zijn: joncheer J o h a n
vatz Matefzesse, heere van Riviere en Opmeer,
joncheer A b r a h a m raia Almonde, heer van
Beuckelsdijck, Cloes ran Dam, Willem Pietersz., Jan Ysbrantsz., Jncob van Diemen,
Ghijsbrecht WU Diemen, .Jan Pietersz. de
Smet, Leendert Cornelis Roebol, Il’illem van
d e r Duqn ,Joostensz. a l s r e n t m e e s t e r v a n
zijne meesters als ingeërfden van Rhoon en
e n Pendrecht, Jacob i*an Adierop, h e e r v a n
Cabau en van ‘s-Gravenambacht, de erfgenamen van Jan Heymanszoon van de Ketel,
Joost van Berendrecht, S’asbout van der Dusseqa,
jonckvrouwe Anna t’an Outhuesden, w e d .
wijlen Aerni Coebel.
4. 7.1680. Joncheer PiefPr van Duvelant, vrijheere tot
R h o o n ende Pendrecht, verkoopt aan Arellt
.Danckertsz. IWII Smalevelt, wonende te Schiedam, een jaarlijksche losrente van 400 Carolusgulden van 40 grooten ‘t stuk Vlaamsch
‘5 jaars.
4. 7.1680. Jonckheer Hugho van Groenhoven, baljuw tot
Schoonhoven; San Isbrantsz. wonende tot

IXbis. Johan v. R., vend. (ob. in Rotterdam), tr. Blegor&
van Romond.
Hieruit een kind:
ddaria J u d i t h 1%. R., geb. 1621, ob. 1680, tr.
1648 Gerbert d. Buisso?znet, geb. 1619, ob. 1676.
In hoeverre deze geslachtslijst te betrouwen is kan
ik niet geheel beoordeelen. Wel komt veel, vooral wat
de jongere generaties betreft, met mijne aanteekeningen
overeen. Ik heb daarom gemeend, de H. S. te moeten
geven, zooals ik ze vond, zonder eenige toevoegingen.
Als vervolg hierop zal ik dan meerdere gegevens verstrekken van de mij bekende personen. Aan dit artikel
wil ik slechts iets over het familiewapen toevoegen.
Volgens het Wapenboek der Duitsche orde van Mr.
W. J. d’hblaing van Giessenburg voerde de luitenantkolonel J o h a n l-ag2 Rijswijck (generatie 1X) het wapen
beschreven in Rietstap’s A. G. onder Holland, t.w.:
Ec. : aux 1 et 4 d’arg. à trois fasces de sa.; aux ti et
3 de sa. au lion d’arg. C.: un chapeau de sa., retr.
d’or, sommé d’un vol aux armes du 1. Bovendien met
een hartschild gelijk met het wapen Glimmer of Glummer
uit Gelderland: De gu. à deux saumons d’arg., acc. de
neuf croix recr. au pied fiché d’or, 3, 3 et 3. C.: une
aigle iss. d’or. (Het helmteeken is volledigheidshalve
vermeld.)
Volgens dezelfde bron is het wapen v a n Rijszöijck
uit G e l d e r l a n d : De gu. sen]& de croix recr. d'or ; à
deus saumons adossés d’arg., br. sur le tout. (Les croisettes ont été ajoutées plus tard.) C.: deux saumons d’arg.,
posés en chev. renv., les têtes en bas.
In verband met ‘t bovenstaande vermeld ik eene aanteekening, voorkomende in het dossier, afkomstig van
wijlen ons eerelid kolonel Wagner, luidende: De man
van deze Bargriet hiet Olirier de Glimmer heer v a n
Rijsu$ck en leefde circa 1460 ux. Margriet van Haeften
Gijsbert en Ermgard Cuyck van Meteren Dr.
Hieruit: J o h a n v . R., 1496, ux. Geertruid Moeninx
Willem en van . . . . . . v. d. Ham Dr. Waaruit: Francis
V . R. ux. He$wich 2,. der AmPijde Daniel en Geertruid
Dr. (Zie over Glimmer en Van Rijswijck XLI, 42.)
Zoude Olivier of een zijner voorouders in qualiteit
van heer van Rijswijk het hartschild aan hun wapen
hebben toegevoegd? Hadden zij oorspronkelijk een
anderen familienaam ?
~~

Genealogische aanteekeningen uit de archieven van
de heerlijkheden Rhoon en Pendrecht, 1454 -1796,
medegedeeld door A. H O Y N C K

VAN

P A P E N D R E C H T.

(Vervolg van XLVIII, 118.)
. . . . . 1668.

,Jan Potter, gezworen landmeter van Rijnlant, Delfflant, Schyelant ende den lande
van Putte, wonende tot Delft”, vervaardigt
een kaart (Zie over dezen uitstekenden kaartenmaker: Dr. E. Wiersum, in Tijdschr. Kon.
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Eynckhuijzen; Willem Pietersa., wonende tot
Hooren en de weduwe van Mr Selfuert, advocaat in zijn leven voor ‘t Hoff van Hollandt,
zijn eigenaren van grond in den polder
Het Buitenland van Rhoon.
23. 8.1680. De erven van den heer van Rhoon en Pendrecht verklaren een bedrag schuldig te zQn
aan jonker Jeronimus van Roppe, wegens
koop van land. Zij verbinden als waarborg
28 Qemeten lands, van welke er 222 gelegen
zijn in De Heuijters, belend: aan de N. zijde
de Metiorieheeran tot Delft in de oude kercke,
en nog 64 gemet lands, belend ten 0.:
Chaerle van Nyesen.

18. 3.1681. Peter van Dorp te Geertruidenberg schrijft
aan Jacob van Mierop, heer van Cabau, dat
hij ten huize van zijnen oom ,Jacob can
Berry, die men oick genoempt heeft V a n
Alckemade”, zekere oude charters gevonden
heeft . . . . enz. Van Dorp’s grootvader was
Johan van Berry, zijn oom was Mr. Peter
v a n Berry. (Vergelijk de aanteekeningen
over: de Barry hierboven, o.a.: 3.3.1627).
14. 7.1682. Jonker Berrii van Rhoon geeft aan Willem
van Langeweerden gift ,van d e n h u i j s e
ende sloote van Valkesteijn met den boomgaert ende aenkleven en de ver.. . . den
(niet leesbaar) dijk van Valkesteijn, soo verre
de jurisdictie van Poortugael gaet, met nog
ontrent 19 gemeten lant”.
16. 9.1682. Cornelis van Schaerlaecken Ghijsbrechtszn.
van Dordrecht verschijnt voor Schepenen van
Rotterdam en transporteert aan Hadewe
Hermansdochter, weduwe wijlen A d r i a e n
.Uirks%. Il’itfer2 op Delfshaven een rentebrief,
sprekende op Pieter, heer van Rhoon ten
profijt0 van Pieter Gerritsz. van hchaerlaecken,
van 1.10.1641.
17. 2.1683. Sebastiaen Nijsz. Vernel neemt zekere 6 gemeten lands in het Buitenland van Rhoon
voor 6 jaar in pacht.
4. 8.1686. Voor Schout en Schepenen tot Pendrecht
verschijnt Joncheer Pieter van Asperen, heer
tot Vueren en draagt op aan zijne zuster
j o n c k v r o u w e Roqnna van Asperen ende
Vueren, tegenwoerdige huysvrouwe van
jonckheer Reijnrzout van Breede Roede, een
erfrente van 200 Carolusgulden ‘s jaars tot
20 Stuiver den Gulden.
26. 8.1686. Joncheer Pieter van Duvelant, vrijheer0 tot
Rhoon ende Pendrecht, heeft verkocht a a n
Pieter Pietersz. van den Burch een jaarlijksche losrente van 60 Qulden en stelt als
zekerheid 17 Morgen lands, belend: jonckheer _Maertin van Rithem, enz.
12. 6.1686. Pieter van Durelant, heer van Rhoon en
Pendrecht, verklaart schuldig te zijn aan
Elisabeth Foeijten, weduwe van Joost Ameliszn. Utenengh te Utrecht een losrente van
. . . enz.
31. 7.1686. Cornelis Qommerse. verkoopt aan Pieter Pietersz. van der Burch, nagelaten weeskind
van uaria Thielman Oem’s dochter, een jaar-

lijksche losrente . . . enz. Waarborg: Pieter
CSommertsz.‘s huis enz. in Rhoon.
13. 3.1687. De heer van Rhoon bekent schuldig te zijn
aan Jan Dircxzn. van Aelst, ooorencooper
binnen Dordrecht, 1073 gulden . . . . enz.
16. 9.1689. Pieter Sybrants, timmerman oud omtrent 40
jaar en wonende in Rooni Cfh@brecht Hendrickszn. ; Leendert Cornelas Roobol wonende
in Roon, oud circa 69 jaar; Thonis Jansz.
Neck wonende opte Hije, oud circa 34 jaar;
Cornelis Jansrn. Pater, wonende in Roon,
circa 36 jaar oud; ,, Adriaen Bovertsz. van
Mosenbroeck, oud-heemraed van Oud-Beijerland, Bonaventura, die Swalue, dijkgraeff
ende heemraet van Alblasserwaert ende
waersman van Mijns Heeren Landt ende
oock dijckgraeff van ‘t.noortsche Somerland,
oudt circa 82 jaar” attesteeren in zake het
malen van een watermolen in De Koedood.
(Wordt vervolgd.)

Genealogie van het geslacht Baerdt of Baarda,
door Dr. A. L. HEERMA

VAN

Voss en D. D. OSIN~A.

(Vervolg van XLVIII, 155.)

C XIbis Dirk Jans Baarda, geb. Blessum 24 Jan. 1866,

overl. aldaar 2 Mei 1929. Hij huwt Sara Scheltedr. Westerdijk, geb. Goutum 26 Oct. 1868, overl.
Blessum 12 Apr. 1924.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Dirks Baarda, volgt C XIIqualer.
2. Johannes Dirks Baarda, volgt CXIIquinquies.
3. Schelte Dirks Baarda, volgt C XIIsexies.
4. Gerrit Dirks Baarda, geb. Blessum 10 Sept.
1886, overl. onder Deinum 28 Dec. 1900.
6. Qerbea Dirks Baardu, volgt C XIIsepfies.
6. Klaske Dirksdr. Baarda, geb. Blessum 12 Sept.
1889. Zij huwt 10 Sikke Werkhoven, overl.
Wynaldum 30 Sept. 1916; 20 Tjerk van Dijk;
e.1. Sexbierum 1930.
7. Evert Dirhs Baarda, geb. ‘Blessum 21 Jan. 1896.
Hij huwt Tjitske de Qraaf, geb. Marssum 29
Jan. 1897; e.1. Blessum 1930.
En: drie dochtertjes, jong overleden.
C XIter. Gerlof Sybes Baarda, geb. Menaldum 13 Mei
1838, overl. 29 Dec. 1896. Hij huwt Leeuwarden
21 Juni 1860 Simkje Hoekstra, geb. Jelsum 6 Sept.
1839, overl. Huizum 18 Mei 1927, dr. v. Jan Cornelisz. Hoekstra en Jantje Piersdr. Lettinga; e.1.
Jelsum.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Qerlofsdr. Baarda, geb. Jelsum 19 Juni
1861. Zij huwt Geert Deinema, zn. v. Gerrit
Geerts Deinema en Betje Wieringa, e.1. Kloosterlidlum 1922, Huizum 1930.
2. Antje Qerlofsdr. Baarda, geb. Jelsum 30 Juli
1 8 6 4 . Zij huwt 17 Mei 1884 Doede Kalms,
kaashandelaar te Britsum, geb. aldaar 17 N O V.
1860, overl. Leeuwarden 31 Mrt. 1910, zn. v.
Karsjen Jacobs Kalma en Trintje D o e d e d r .
Binnema.
3. Sybe Qerlofs Baarda, volgt C XIIoclies.
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C XIquater. Louwrens Sybes Baarda, geb. Meoaldum
26 Sept. 1846, overl. Leeuwarden 14 Juli 1881.
Hij huwt 19 Oct. 1878 Jitske Adr. Bergstra, wed.
van Louwrens Olivier, geb. Leeuwarden 21 Jan.
1848, overl. aldaar 29 Jlrt. 1911; 0.1. Jelsum.
Uit dit huwelijk:
Antje Louwrensdr. Baarde, geb Leeuwarden 13
Juli 1879, overl. Amsterdam 27 Nov. 1918.
Zij huwt Leeuwarden 3 Juli 1906 Aldrik Wiemers Bekker, geb. 16 Febr. 1879, koopman te
Leeuwarden 1930.
C X11. Jan Gerriìs Baarda, geb. Blessum 9 Febr. 1878,
v e e h a n d e l a a r a l d a a r 1’330. Hij huwt Jantje Andriesdr. Eoopmans, geb. L. Vrouwenparochie 26
Nov. 1878.
Uit dit huwelijk:
Qerrit ,7ans Baarda, volgt C X111.
C XIIbis. Klans Oerril Baarda, geb. Blessum 36 Apr.
1 8 8 6 . Hij huwt Trijntje Hettedr. van der hleer ;
geb. Akkrum 23 Juli 1888; e.1. Blessum 1930.
Uit dit huwelijk:
1. Oerrif Klazes Baardn, geb. Blessum 2i> Jan. 1915,
2. S’ouhje Klatedr. Baarda, geb. Blessum 16 Oct.
lS17.
C XIIter. ,lan Douwe Baarda Gz., geb. Blessum 26 Jan.
1889. Hij huwt Jetske Jansdr. Jellema, geb. Deinum
2 Mrt. 1893; e.1. Blessum 1930.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit J.Dt. Bunrda, geb. Blessum 23 Jan. 1919.
2. Froulcje J.Ddf*. Boards, geb. Blessum 4 Juni 1921.
C XIIquater. Jan Dirks Baarda, geb. Blessum 16 Mrt
1881. Hij huwt Willemke Piersdr. Bruining, geb.
Jelsum 1 Oct. 1878; e.1. aldaar 1930.
Uit dit huwelijk :

Kinderen.
C XIIquinquies. Johannes Dirk Baarda, geb. Blessum
8 Juni 1882. Hij h u w t S j o u k j e A l b e r d a , g e b .
Rauwerd, overl. Deersum 22 Juni 1926. Hij onder
Wommels 1930.
Uit dit huwelijk:

Kinderen.
C XIIspxies. Schelle Dirk Baarda, geb. Blessum 1 Febr.
1 8 8 4 . Hij huwt Jeltje Salverda, geb. Huins; e.1.
Deinum 1930.
Uit dit huwelijk:
Kinderen.
C XIIsepties. Gerben Di& Baarda, geb. Blessum 10 Jan.
1887. Hij huwt Martha Johannesdr. Weyer, geb.
Hylaard.; e.1. Winsum 1930.
Uit dit huwelijk:

Kinderen.
C XIIocties. S.ybe Gerlofs Baarda, geb. Jelsum 21 Apr.
1866, overl. Ferwerd 16 Apr. 1922. Hij huwt,
Ferwerderadeei 1 1 Mei 18% Jantje Hoogland, dr.
v . J a n Pieters H o o g l a n d e n J a n t j e B a u k e d r .
Roorda, geb. Ferwerd 23 Dec. 1872, e.1. Britsum,
Zuichem, Jelsum, Ferwerd.
Uit dit huwelijk:
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Gerlof bybes Baarda, volgt C XlIIbis.
C XIII.sa) Gerrit Jans Baarda, geb. Blessum S Apr. 1903,
onderv+er te Groningen 1930. Hij huwt Cathrien
Margaretha Baas, geb. Groningen (?) 6 Jan. 1903.
Uit dit huwelijk:
Jan Hendrik Baarda C;t , geb. Groningen 6 Nov.
1928.
C XIIIbis. Gerlof Sgbes Baarda, geb. Zuichem 28 Apr.
1898, arts te Wolvega 1930. Hij huwt Ferwerderadeel 1 Sept. 1997 Johanna Jippes, dr. v. Douwe
Jans Jippes en Hiltje Jippes, geb. Marrum 16
Sept. 1897.
Uit dit huwelijk:
Sybe Gerlofs Baarda, geb. Wolvega 28 Jan. 1930.
Aanhangsel.

De volgende personen behooren wellicht in mannelijke
of vrouwelijke lijn tot het behandelde geslacht: voor
geen hunner kan echter tot dusverre het verband worden
aangetoond.
Sylr)en Sielcs Baardn, wagenmaker te Tjummarum,
later kastelein te Berlikum. Hij huwt 10 Fockje Jansdr.,
e.1. Tjummarum 1766, Berlikum 1766, 1760; 20 (ondertr.
Franeker 18 Nov. 1764) Saapkje van Haezenhoek, wed.
Gerardus de Valk, e.1. Berlikum 1768.
Zoon : Siek Spens Baardo, ged. Tjummarnm 23 Apr.
1703, kastelein te Ferwerd 1780, te Berlikum 1790, 179ö,
overl. aldaar 23 Aug. 1804. Hij huwt Ferwerd 7 Juni
1778 Trijntje de Haan, van Dronrijp, overl. Berlikum
31 Dec. 1806.
Zoon o a. : Johannes S’ielrs Baarda, geb./ged. Berlikum
11 Mei/12 Juni 1785, overl. Semarang 14 Nov. 1826. Hij
huwt Weidum 19 Mei 1806 Aukje Dirksdr. Stellingwerf, overl. Huins 24 Febr. 1830, 46 jaar oud.
Zoon o.a.: Dirk Johzn. Baarda, geb. Leeuwarden 18
Sept. 1807, eigenaar van Hotel de Phoenix te Leeuwarden. Hij huwt aldaar 13 Jan. 1836 Anna van der
Feen.
Zoon: Johannes Dirk Baarda, geb. Leeuwarden 26
Oct. 1836, overl. aldaar 23 Juni 1903, onderwijzer te
Metslawier en Dantumawoude, Friesch schrQver. 3 3,
Een zoon van Haring Harckes Baerdt (C VIIsexies 1)
zou kunnen zijn: Stegen Harings B a a r d a , w e v e r t e
Harlingen, gehuwd met Tjettie Pietersdr., van wiens
zoon Haring Steffem Baarda, gehuwd Harlingen 9 Nov.
1790 met Helena Akkringa, nakomelingen te Harlingen
voorkomen in de 198 eeuw.
(Sla t volgt.)
33 Abusievelijk wordt in de Inleiding (kolom 35, regel 2 v. o.),
alwaar sprake is van Gerlof Sybes Baarda, arts te Wolvega, naar dit
nummer verwezeo. Men leze aldaar: CXlllbis.
35) Tot dezen tak behoort wellicht: Petrus Johannes-. can Baarda,
gehuwd met Anna Elizabeth Meyes, wier dochter Anna Elirabeth aan
Baarda, geb. Batavia 10 Oct. 18b9, 27 Oct. 1917 huwde met Cornelis
Lodewijk Mol], geb. 28 April 1883, blijkens Ned. Patr. 1919, gen.
Moll, pag. 280.
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KORTE MEDEDEELINGEN.

Gillisz. officier werd en dat het onjuist is hem daarna
te betitelen als sergeant; z&e betrekking van sergeantmajoor of wachtmeester zou naar mijn gevoelen later
zijn aangeduid als plaatselijke-commandant (in klein
verband) of plaatselijke-adjudant. Eene aanduiding als
fortwachter (zonder meer) is naar mijne meening verkleineerend.
Eene aanvulling moge zijn, dat den 6 Nov. 1628 te
Willemstad gedoopt werd : Bentris, d’ van Nicolas Gillisz
e n Geertgen Tielman. Testes : Pieter Molckman, Hans
van Calenberg en Digctgen Ariaans.
T e n slotte acht ik het niet onmogelijk, dat in de
akte van 6 Oct. 1636, waaruit blijkt, dat Nicolaas Gillisz.
van Joris overleden was, dit van Joris eene foute schrijfwijze voor van Ivois is l).
J . C. EIST.

Van Hangest d’Yvoy.
(XLVIII, 43-49, 1 3 8 - 1 4 7 ) .
D e a a n s t e l l i n g v a n Nicolaes Qillisz als sergeantmajoor op het Fort Hollandia luidt als volgt:
Is N i c l a e s Qillis, sergiant van de compaignie v a n
den Heere van Viiliers, gestelt tot sergiant-majoor van
‘t nijeuwe F o r t a a n de noortsijde van de Glundert,
Ende is hem gegeven de navolgende commissie:
De Gecommitteerde Raden van de Staten van Hollant ende West vriaslant noodich vindende, dat het nijeuwe
fort aan de noortsijde van de Clundert twelk nu volmaeckt ende in behoirlicke defensie gebracht is, werde
versien met een majoor ende wachtmeester, Zijsde een
trou ende wacker man, hebben op ‘t goed rapport hare
E: Mo: gedaen van den persoon van N i c l a e s Billis,
sargiant van de compaignie van den Heere van Villiers,
vertrouwende zijne bequaemhegt en ervarentheìjt, denselven N i c l n e s Billis onthouden, gestelt ende gecommitteert, onthouden, stellen ende committeeren mits
desa tot Majoor ende Wachtmeester over den voorsz
forte, Gevende hem volcomen last en autoriteijt, omme
het wachtwoort van den commandeur van de Clundert
voorn. te haelen en tselve te geven aan de wachten
vau den voorn. forte, volgende d’ordre, die hem daerthoe van den voorn. Commandeur zal werden gegeven,
te borgen, dat de wachten behoirlick werden gehouden,
d’ selve te visiteren ende des stiachts scherpe ronde te
doen, ende alle misbruijcken daarinne vallende den voorn.
Commandeur aen te geven, opdat die naer behoiren
geremedieert mogen werden, met de officieren en soldaten
van den voorn. forte goede correspondentie te houden,
Ende naer sijn uiterste vermogen te bevorderen alle
‘t gene tot onderhoudinge van goede wacht ende bewaringe van den voorn. forte van noode sal wesen, goede
opsicht te hebben opte fortificatiën, vivres, artillerie
ende amonitie van oorloge, in den voorn. forte in voorraet
wesende, die hem onder behoirlicken inventaris sullen
werden overgelevert, d’selve wel te bewaren ende gaede
te slaen, Ende met ordre en last naer g e w o o n t e uut
te leveren, daervan goet register ende notitie te houden,
Ende haere E : M o : t e a d v e r t e r e n , w a t reparatiën,
verbetering0 als anderszins aen den voorn. forte sullen
dienen gedaen te werden, ende van zijne administratie
jaerlicx te doen behoirlicke reeckening, bewijs en reliqua,
Ende voorts alles te doen, dat een goet majoor ende
wachtmeester schuldich is en behoirt te doen, Ende dit
op een tractement van vijffen twintich ponden te 40
grooten ‘t pond ten 32 dagen, Waerop ende van hem
in desen te dragen ende getrouwelicken te quijten als
het behoirt, den voorn. Niclaes Gillis g e h o u d e n w e r t
in handen van hare E: Mo: den behoorl. eet te doen,
Ende desz ter finantie geregistreert zijnde, last een ijder,
die desz soude mogen aengaen, denselven Niclaes Qillis
voor maijoor ende wachtmeester als boven te kennen
ende te respecteren naar behooren.
G e d a e n i n d e n Hage onder ‘t cleijnne segel den ;8.
Meije 1629.
Uit het vorenstaande blijkt voldoende, dat Niclaes

Betreffende de familie oan Nangest Cl’Yvoy kan ik
nog het navolgende mededeelen.
,,De Erfgenamen van Tanneken Adriaens Eyr. contra Dirclc Thielemans van Qlabeecq, als borge voor Oeertm$ Thielemans syn gewesene suster zalr. gede.
Van Troijen voor de Eyra concludt. als dat de gede.
qte. qa. sal werden gecondt. aen deselve op te leggen
ende te betaelen de resteerende penningen van seeckere
obligatie met alle onbetaelde renten van dien van dato
den achsten Juni 1638 in Juditio”, etc. (Rechterl. Arch.
Asperen, deel 1283, 18 Nov. 1664).
A n n a Ycoix, zeer waarsch@lijk e e n d o c h t e r v a n
C l a e s Billesz, komt Juni 1666 te Asperen met attestatie van Willemstad.
Blijkens een acte, die ik hieronder eveneens slechts
gedeeltelijk laat volgen, hield ze eeu naaischooltje.
,Anna Icoix Eijssersse contra Jan Truerniet gede.
Nieukerck voor d’eyssersse, met de selve present sedt,
dat den gedaechde ofte desselfs huijsvrouw sen d’eysserse sijn dochter met naemen Nargrietien Jans heeft
bestelt te Leeren naeijen voor den t$ van drie maenden, voor de somme van twee gulden, ende alsoo de
voorsz. sijne dochter is gecomen op den 28 Neij lestleden ende wederom gegeven op den 7en S e p t e m b e r
daeraen volgende, volgens d’aenteijckeninge alhier exhibeerende, concludt. dat den gede. sal werden gecondt.
p r o r a t o d e n tijt d e s e l v e somme op te leghen ende
t e betaelen”, etc. (Rechterl. Aroh. Asperen deel 1288,
11 Juli 1667).
W. A. V A N R I J N.

Van Naamen.
(XLVIII, 26, 118-120.)
De interessante bijdrage van Nr. van Schilfgaarde
over de eerste generaties van het geslacht vau Naamen
in N.L. XLVIII, kol. 118/20 deed mij een hernieuwd
onderzoek instellen op het Gem. Archief te Amsterdam.
Dit onderzoek bracht evenwel geen licht omtrent de
plaats van herkomst van het geslacht: het huwelijk
van B a s t i a a n ,van fiamen en #rietje de Bruyn was te
Amsterdam (vciór 1701) niet te vinden.
Wel treft men aldaar dd. 27 Febr. 1728 aan de
1) Met deze laatste conclusie van den geachten inzender zal een
ieder zeker gaarne instemmen. Wij zouden hier zelfs iederen twijfel
Red.
willen buitensluiten.
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ondertrouwacte van Johannes van Namen en Rebecka
Warnars (D. T. B. 667, fo. 100):
C.‘a. v. Johan& van kaamen, van Bueren, oud
24 jaar, in de Taksteeg, sijn vader Bastiaan van
Naamen tot Bueren, & R e b e c k a Warnarts, v a n
A(msterdam), o u d 3 3 j a a r , o p d e Lijdsestraat,
ouders doot, geass(isteer)t met haar oom Coenraet
@g;;;r;nz.; (w.g.) J oh annes van Namen, Rebecka

-zusters van Mr. Johannes Bastianus l*an Naameia, Heer
van Scherpenzeel en de beide Eemnessen en verkochten
blijkbaar in 1735 het huis in de Rode Helstraat te
Buren aan Johannes van Namen en diens derde vrouw
Geertruy Pietersdr. Laeck, zie kol. 119 onderaan):
1. Jan Coelara& Voltelen, geb. te Amsterdam 19 Mei,
ged. aldaar Nieuwe Kerk 2d Mei 1720 (getuigen Coenraad Schuur en Catrina Vonk), apotheker te Amsterdam
(van hem komt eeu gedicht voor getiteld ,Lauwer-krans
gevlogten ter eere van den zeer geleerden Heer, de
H e e r Joann. Dan. Schlichting, med. en chir. doctor”
vóór in diens ,Traumatologia nov. antiqua ofte vernieuwde wondheel-kunst, Antwerpen 1775j, overl. ald.
1763, tr. ald. 15 Mei 1747 (ondertr. 24 April) Joharina
van Tertolela, geb. Amst6rdnm 7 Oct. 1722, overl. tusschen 1752 en 1776. Uit dit huwelijk:
a. Alidu Josina, ged. Amsterdam Zuiderkerk 6 Nov.
1748; b. Jtrcob Arnoldus, ged. id. 27 Mei 1750, overl.
na 26 Sept. 1776; c. Johanna Alida, ged. A m s t e r d a m
Nieuwe Kerk 12 Mrt 1762, begr. a.ld. Walen Kerk 12
Nov. 1781, ondertr. ald. 26 Sept. 1776 J a n S t e v e n
Tartara, geb. Amsterdam c. 1741, overl. na 1781.
2. Arnoldus Voltele?a, geb. Amsterdam 22 April, ged.
ald. Westerkerk 26 April 1722 (getuigen François Lebleu en Maria Clermont), ondertr. Amsterdam 10 Sept.
1762 Elisabeth Kraak, geb. Amsterdam c. 1723, dochter
van Gerrit Kraak en Johanna Seruijs. Geen kinderen.
3. Adriaflus Voltelen, geb. Amsterdam 19 Dec., ged.
ald. Nieuwe Kerk 22 Dec. 1723 (getuigen Jan Capitijn
en Anna Lebleu), overleden ald. 1 Aug. 1774 (zie Reg.
Collaterale Successie no. 42, fo. 957, Gem. Archief Amsterdam), begr. ald. Nieuwe Zijds Kapel 6 Aug. d.a.v.,
koopt een huis aan de Lastage over de Oude Londensche Kay (Kwijtscheldingen N 6 f”. 342, 1 b fo. 328,
0 b f”. 322), ondertr. Amsterdam 23 Nov. 1766 Horia
Hoogland, geb. Amsterdam c. 1731. Geen kinderen.
4. Susanna Elisabeth Voltelen, geb. Amsterdam 28
Febr., ged. ald. Westerkerk 9 Mrt. 1726 (getuigen Johanna Elisabet Schutstal en Albertus Voltelen).

Johannes van Namen werd dd. 24 Aug. 1731 poorter
te Amsterdam; zijn poorteracte luidt: J o h a n n e s v a n
Namen, van Buuren, wiukelier, getr. Alida Schutstal,
laast wed. van Ao~oidiis Voltelen, in siju l e v e n m a k e laar en poorter.
Zooals thans bekend is, hertrouwde Johannes van
Namen na den dood van Rebecka Warnars eerst (1730)
met Alida Schutstal, daarna (1734/35) met Geertruyd
Pietersdr. Laeck, overl. in 1736. Te Amsterdam was
echter nog de inteekening van een vierde huwelijk van
.Tohannes van Namen te vinden dd. 2 Dec. 1740 (D.T.B.
648, f”. 27):
C. a. v. Dese persoonen sijn alhier op d’acte van
W. Bachiene Predikant tot Kuylen burgh ingetekent
Johannes vare Normen wed(uwnaa)r van Geertruy
Lak(Luk?) woont tot Isuren & Christina van Pastrik
J.d. van Est, woont tot Kuylenburg; (i.m.) Buuren,
Kuijlenburg, Acte verleent den 26 December 1740
om tot Kuijlenburg te trouwen.
De mogelijkheid is groot, dat Johannes van Namen
na zijn vierde huwelijk zich te Kuilenburg metterwoon
heeft gevestigd.
l)e ondertrouw-acte van Geer2uy Jacoba ran Namen
dd. 24 Aug. 1730 was eveneens te Amsterdam te vinden
(D. T. B. 671, f”. 19):
C. a. v. A n t h o n y MuZder, van Bremen, oud 26
jaar, woont aan de Bootermarkt, ouders doot, geass(isteer)t m e t Metje Opmans, & G e e r t r u y van
Namen, van Buren, oud 24 jaar, woont als voorn,
haar vader Bastiaan van Namen tot Buren enz.;
(i.m.) sij vaders consent goed ingebr., acte verleent den 27 Sept. 1730 om tot Buren te trouwen;
(w.g.) Anttony Miiller, Geertruy Jacoba van Namen.
Wellicht vindt Mr. van Schilfgaarde nog aanleiding
om de doopacten der 13 kinderen van Antoni val& Namen
en Aellcegz de Haes te publiceeren. Het is nl. best mogelijk,
dat van hen nog nakomelingen in leven zijn.. Mr. 8. van
Namen, advocaat en procureur te Rotterdam, had de
vriendelijkheid mij mede te deelen, dat zijn familie
hetzelfde wapen voert, als dat van de in manlijbe lijn
uitgestorven familie ‘can Naamen, slechts met dit verschil, dat de punten der gekruiste pijlen naar beneden
zijn gericht (bij van Naamen naar boven;. Genoemde
advocaat heeft nimmer andere familieleden gekend, dan
te Zwijndrecht, waar zij het land- en tuinbouwbedrijf
uitoefenden. Hij herinnerde zich echter, dat zijn vader
vroeger eens met een Antwerpschen notaris over den
oorsprong van het geslacht Van Namen had gecorrespondeerd, waarbij gebleken was, dat deze familie uit
België afkomstig was.
Volledigheidshalve volgen hier nog de kinderen van
Alida Schutstal uit haar eerste huwelijk met den makelaar
A r n o l d u s Poltelen (deze waren dus halfbroeders en

WIJNMAN.
Ons geacht medelid Mr. A. P. van Scbilfgaarde vergist zich, wanneer hij de aansluiting zoekt te Amsterdam,
hij zal te Leerdam moeten zoeken, waar een uitgebreid rechterlijk archief wel uitkomst zal geven:
Huwelijksregister Leerdam :
1692 1-19 October Gzj’sbert Antonisz. r’an Namela j.
m., M a y k e n Dirltse~a Rich, j.d. beiden Leerdam.
1694 19-21 Oct. attest. Rotterdam Aart Antonius ?*a)E
Name92 j. g. Leerdam, Heilije Jans Hoele j.d. van Curasseule ?
1698 5-30 October Zondag getr. Bastiacrn Antonius
v . Namell, Grietje de Brzcir,.
1 7 0 2 4 - 2 2 O c t . Hermanus van Alamen, llfat,ia van
Campen.
1704 12 April 7 Mei Lammert l*an Namen, lf!jlatje
Verduit van Asperen.
1694 6-27 Mei Jasper* A&o?aius va?a Namen j.m. Leerdam, Antojaette Hejldriks Tillaerd j.d. Gorkum.
1708 18 Mei, 10 Juni, getr. op attestatie van Wageningen Pieter Sercaes Lamory j.m. Wageningen, Jannetje Tillers, wed. v. Jasper v. Namen; enz. enz. o. a.
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1731 28 Nov. getr. 23 Dec. drie de Baas jm. Aalst,
J u d i t h 2’. Namen.
Gedoopt: 1699 17 Sept. Vrijdag Antony. V. Bastiaan
Antonysz. 21. Namen. 34. Grietje de Bruin.
Verder gedoopt Leerdam :
24 April 1669 Antony Jaspers, Haelty Aerts: Lysbeth.
6 Maart 1662 Antony de hoemaker, Heilige: Jaaper.
Febr. 1669 Anto,,y de hoeymaker: Aart.
29 Nov. 1670 Antony Jaspers, Heiltje: Basliaan.
J. D. J O R D A A N.

V en VI. Uit, de aldaar vermelde echtparen werden
alleen vermeld de zoons, die nakomelingschap gehad
hebben.
V 2e. Deze tak stierf ait in 1803 met Jan Huibertse
Maris, ged. Fijnaart 2 l-lO-J 731, -f Willemstad 9-3-1803,
burgemeester, schepen en gezworene van Heiningen,
ouderling te Willemstad, tr. 1” Maria Burgers, ondertr.
Fijnaart 2-12-1767; tr. 30 Willemstad 24-8-1764 Il’illcmtje Maris (dochter van VI), ged. Fgnaart 1 8 - 1 1 - 1 7 4 6 ,
t 18-7-1809.
V 30. Willem Maris was o.m. in 1760 burgemeester
van Fijnaart.
J. C. MAEIS.

De zegels der Graven van -Holland op het einde
der dertiende eeuw (XLVIII, 138).
Dr G. J. Boekenoogen had de welwillendheid er mijne
aandacht op te vestigen, dat reeds J. ter Gouw in zijne
Studiën over Wapen- en Zegelkunde over de zegels van
Jan 1 en Jan van Henegouwen heeft geschreven, hetgeen mij was ontgaan. Ik veroorloof mij daarom thans
alsnog te verwijzen naar blz. 179-183 van ter Gouw’s
genoemd werkje. Op de daar voorkomende beschouwingen
meen ik echter, dat het na mijne jongste publicatie niet
meer noodig is in te gaan.
Bovendien heeft Dp Boekenoogen mij gemeld, dat, het
door Jan 11 in 1299 gebezigde grootzegel reeds veel
vroeger door hem werd gebruikt en wel als Graaf van
Henegouwen. Hiernaar hoop ik een nader onderzoek in
te stellen en het resultaat daarvan mede te deelen.
W. A. B.
De herkomst der familie Rutger% (XLVII, 99).
T. a. p. geeft M r . H . F . Wijnman d e b e i d e ondertrouwaclen van den als stamvader in Nederl. Patriciaat 1923 genoemden Jan Rutgers. In heide acten
wordt, als ‘s mans geboorteplaats Lim burg opgegeven.
Mr. Wijnman zegt in zijn naschrift (kol. 100) dat het
geslacht ,,dus blijkhaar afkomstig is uit het stadje Limburg in Duitschland”. 1s ZEd’s g e v o l g t r e k k i n g w e l
juist? Zou hier de Belgische plaats Limburg (prov. Luik)
niet eerder in aanmerking komen? Dit, stadje toch ligt
aan de Vesdre, een zijrivier van de Baas. Jan Rutgers
staat in 1667 (le ondertrouwacte) te boek als ,,warensgesel”, bij zijn overlijden (1721) was hij ,,schuit~~oerder” ;
zijn tweede vrouw was geboortig van de Graaf (= Grave),
gelegen aan de M a a s . Limburg, in Duitschland, ligt
aan de Lahn, dus veel zuidelijker en verder ,uit de buurt”.
v. E.

Bijdragen tot de genealogie Maris. Het artikel in
N e d . L e e u w 1 9 2 9 , k o l 326 vlf;. kan nog als volgt
worden aangevuld :
1. Jan Maris Jooszn l), gegoed onder Basel, compareert aldaar herhaaldelijk tusschen 1570-1678 e), was
gehuwd met Cornelie Corthals Christiaansdr. 3), en _t
1679. 4)
1) Staatsarchief Gent, Basel no. 138 fo 110. 20.
2) Basel no. 138 fo 85. 2”, fo 9’7. v”, f0 125. vO, f” 137. vO, fo 143. 2.;
no. 138 11 fo IV”, fo 13 vO, f’ 48 vo; de scheidingsakte in no. 24 f0 13
betreft niet hem.
3) Basel no. 138 fo 43 vo, 14 October 1570, verdeeling tusschen
d’erfgenamen van wijlen Christiaen Corthala zaliger: Josyna Corthals
uxor Joes Rottiers, Cateline Cort7uzls uxor Adriaen Houman e n Cornelie
Corthals uxor Jan Maris.
4) Basel no. 138 11 fo 85 20: Pieter Maris en Joes Rottier gedaecht
om voogd te zijn van de kinderen Jan ïlfaria 9-7-1579; no. 139 fo
13. 20: het sterfhuis Jan Mank verweerder contra.. . .16 April 1580.

Van den Bergh van Lexmond. (XLVIII, 21/%, 62/63).
De k o o p m a n Pazllus z‘afl den Bergh overleed in het
jaar 1631. Dit blijkt uit de huwelijks-inteekenakte van
zijn weduwe, te vinden in het Amsterdamsche KerkHuw. Int. Reg. no. 664, f”. 13 (dd. 1 Febr. 1637):
Compareerden als vooren Aerr,oult Platen, vit11 D e venter, out 30 jaer, geen ouders hebben( woon(end8)
tot Deventer, geass(isteer)t met Albert Platen sijn broeder, en(de) J o h a n n a Logier, van Breda, wed( van
Pouwels vanden Berge, woon(ende) inde Verwerije, v(er)clarende, 6 jaer wed( te sijn geweest, geass(isteer)t
met haer suster Sara Losier (sic) enz. (i.m.) . . . . De geboden sijn tot, Deventer sonder v(er)hinderinge gegaen
(w.g.) Arnolt Plate, Johanna Logier.
De huwelijks-inteekenacte van Paulus van den Ijergh
was te Amsterdam niet te vinden. Wellicht brengt het
Archief te Breda meer licht over zijn afkomst.
WIJNMAN.

Beijerman 1. Jacob Jacobsz. Beijerman, geb. Rotterdam, varende man, overl. Rotterdam (aang. weeskamer 30 Dec. 1640), tr. Rotterdam 10 Mei 1616 Janneken ì%monsdr., geb. Rotterdam. Zij comp. 24 Mei 1662
voor nots. Jacob Duijfhuijsen Jr.
11. Pieter Beijerman, geb. Rotterdam om&reeks 1634,
ondertr. Amsterdam 29 Juli 1666 Catharina van Paenderen, geb. omstreeks 1636, dr. van IVillem van Paepzderen. (= 1 van Ned. Patr. 1926).
W. A. V A N R I J N.
Costerman. Ondertr. Dordrecht 18 Nov. 1636:
Cornelis’ Costerman, wijncuijper, J. M. van Dordrecht,
woonende tot Amsterdam, Hester de Iloeiozl~o Jacobsdr.
woont in de Wijnstaet bij de Wijnbrugge.
Zijn ouders waren zeer waarschijnlijk Gerold Col*ne&z.
Costermaga en C a t h a r i n a IYale~l, uit wie te Dordrecht
6 kinderen gedoopt werden. Van 2 dezer kinderen
werd verzuimd hun naam in te vullen en daaronder
kan dien van Curnetis zijn.
Zijn vader huwde waarschijnlijk voor de 28 maal te
Dordrecht 4 Aug. 1624. In de huwelijksacte wordt, hij
dan vermeld als : ,,Qeraerd Costermans, Biersteeker van
Bredae, weduwer, woont in Willem Os straetgen.” Vgl.
Ned. Patr. 1926.
W. A. V A N RI J N.

Hoogvliet. Qehuwd Rotterdam 23 Apr. 1645:
Daniel Jansc. oan Hoogkvtiet

J.

M.

v a n Del&
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woonende i n d e R a a m s t r a a t e n Jacomijntje Joosten
Rotshoeck J.dr. van Rotterdam, woonende op de Visschersdijck. Vgl. Ned. Patr. 1911.
W. A. VAN R I J N.

De Joncheere. Gehuwd Nijmegen 17 Jan. 1698:

Ham de Jonckáer van Gendt, fendrich onder de oompagoy van Capitein Brandt,
Christina van Elsen Jongedochter van Niemegen.
Gehuwd Utrecht (Geertekerk) 16 Dea. 1628:
Mr. Jnfa de Jonckheer advocuet voor den Hove van
Utrecht j. g. van Nimmegen, w o o n e n d e an de Bollemaeckersstraet, Joffr. Elijsabeth v«n M$jnden j.d. van
Utrecht, woonende op de Runnebaen. Vgl. Ned. Patr.
W. A. VAN R I J N .
1914.

Van Meerten. 1. Lnmbert Ecertsz. van Neerien, geb.
Gorinchem, grutter, impostmeester van den impost op
de grutten, schepen van Gorinchem, burgerkapitein,
overl. na 13 Sept. 1666, tr. 10 Gorinchem 6 Oct. 1639
Naria Huijbertsdr. Trebellius, geb. Gorinchem.
1 1 . Huijbert rm flleerten, gud. Gorinchem 29 Juni
1640, leerkooper, leerbereider, overl. voór 26 Sept. 1684,
tr. Gorinchem 6 1Mei 1664 Era Brouwer. ged. Gorinchem 13 Nov. 1644, comp. als wed. 26 Sept. 1684 voor
nots. Joh. Brouwer te Gorinchem, dr. van .lafa Hz@bertsz. en Aeltien Akemdr. (= 1 van Ned. Patr. 1914).
Onderzoek te Gorinchem zal ongetwijfeld nog oudere
generatien aan het licht brengen.
W. A. VAN R I J N.
Pick& 1. Jan Piket, tr. Prone Bruson.

11. Charles Pi&, ged. Sluis 29 Apr. 1648, ,koornmolenaar op de standertkoormolen genaamt de Stier,
staande benevens den breeden wegh bugten de Spuijpoort”, compt. 19 Febr. 1701 voor nots. Pieter van
Son te Dordrecht als ,deken van de koornmolenaars,
oud omtrent 68 jaar”, test. 26 Apr. 1714 voor denzelfden notaris, tr. Dordrecht 2 Sept. 1675 L i j n t j e
Leetadertsdr., geb. Dordrecht..
111. Leendert Pické, ged. Dordrecht 19 Mrt. 1679,
molenaar op de molen van zijn vader. (= 1 van Ned.
W. A. VAN R I J N .
Patr. 1914).

Van Styrum. Gehuwd Nijmegen 1 Apr. 1606:

Gerrit von Slijrum, Ruijter o n d e r sijn Gnade v a n
Hohenloe, Judith Hermalls van Emmerijck, wed. wijlen
Klijn vaja Bonsbeck. T e s t . Hensken van Nimegen, Gertgen van Ratingen.
Is deze Cferrit can Stqrum de stamvader van het later
geadelde geslacht van dien naam 2 Vgl. Ned. Adelsboek
1917. Zijn vrouw heet bij den doop van een kind Claesken te Nijmegen 11 Febr. 1616 Judith Loefs.
W. A. VAN R I J N .

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
~_~__
Colff (van der)-van Breugel. Wie kan aanvullen
of verbeteren de navolgende zestien kwartieren van
Herman van der Colff, g e b . W o u d r i c h e m 2 8 9 . 1 7 3 9 ,
-t E m m i c h o v e n 7.2.1820, Heer van Giessen, burgemi
van Woudrichem (1762), baljuw en dijkgraaf (1793)
van het Land van Altena, tr. Arkel 2 6 . 1 0 . 1 7 6 3 J o h * .
Albertina Lieshout.
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0 u d e r s : Willem Aartszn. ‘~1. d. Colff, geb. Woudrichem
7.21708, + aldaar 1.8.1763. bureem= van Woudrichem.
hoogdijkheemraad Nieuw Land “van Altena, tr. Wou:
drichem . ..10.1734 Cornelia Maria van Breugel, geb.
den Bosch 15.12.1714, i_ Woudrichem 254.1748.
G r o o t o u d e r s : A a r t A d r i a a n s z n . 19. d. Colff, g e d .
Woudrichem 26.7.1666, t aldaar 6.4.1743, burgemeester
dier stad en hoogdijkheemraad Land van Altena, tr.
8.4.1697 Aletta Willemse de Vree, g e d . W o u d r i c h e m
21.10.1674, t aldaar 31.12.1729.
Mr. Herman van Breugel, geb.. . ., t den Bosch 12.3.174 1,
burgemr (1693-96) van den Bosch, tr. . . . Jeanette rafa
d e r Braeff, geb. . .., j- . . .
O v e r g r o o t o u d e r s : Adriaen Anthonyszn. v. d. Colff,
ged. Woudrichem 1.7.1643, t aldaar 1.8 1704, burgemr
enz. te Woudrichem, tr. Woudrichem 6.1.1664 Adriaantje
Aartsdr. va?a de Graeff, ged. Bleskensgraaf 1.1.1629,
i_ Woudrichem 1.3.. . .
Willem de Vs-oe, ged. Woudrichem 26 2.1649, t aldaar
9.8.1713, burgemr. dier stad en hoogdijkheemrasd Oudland van Altena, tr. Werkendam 6.5.1674 Catharina
cnn Swneneveldt, geb. . . ., -f Woudrichem 2.6.1723.
M r . H e n d r i k ~5111 Breugel, ged. ‘s-Bosch 16.7.163’1,
i_ ‘s Bosch 29.1.1703, pensionaris, raad aldaar, tr. ‘s Bosch
29.11.1667 Maria Kiichlinus, ged. Oss . . . 16. ., -i_‘s Bosch
23.2.1679.
J o h a n van der &aeff, ged. . . ., t . . ., postmr te den
Bosch -C_ 1680, tr. . . . H e n r i c a vin Nertigzgen, geb. . . .
1612?, t St. Michielsgestel 3.1.1699.
B e t o v e r g r o o t o u d e r s : A n t h o n y A r i e n s L’. d. Colff,
ged.. . . , -f . . . , schepen der stede Woudrichem, tr. . . .
G o l t j e Corsten, ged. . . ., f . . .
Aert Corneliszn. van der Groef/, ged. . . ., _F Bleskensgraaf 26.11.1652, schout aldaar en waterheemraad van
Nederwaert, tr. . . .?
J a n Gillisse de Vree, g e d . W o u d r i c h e m , t a l d a a r
1663, burgerkapitein aldaar, tr. aldaar 283.1638 Jenneke
Stevens Criellaart, ged. . . ., j- . . . .
W i g g e r t Szaeneveldt, ged. . . ., j- . . ., tr. . . . A a l t j e
Huigensdr. Hnsselaar, ged. . . ., -f . . . .
Gerard Tielemans T~?I Btzuged, ged. ‘s Bosch , .6.1598,
t ‘s Bosch 24.1.1670, raad en presid. schepen aldaar,
tr. ‘s Bosch . .1.1624 Josina vnla Gasteren, ged. ‘s Bosch
16.9.1602, -i_ . . . 1680.
Prof. ds. Jacobus Kiichlinus, geb. 1619 te Leiden,
., predikant en hoogleeraar, tr. . . jonkvr. Litmoet
t
Margareta ccI?a Hoeve& ged. . .., t den Bosch 19.2.1666.
Jacob ~‘un der Graeff??, geb. Dordrecht 1.10.1617,
t . . . 1690, achtraad van Dordrecht en regeerend schepen
van ‘s Bosch 1683, tr. . . . Elisabet tinn Drunepa, ged. . . .,
t ...
?? Hendrik Boudewijns cn?a .hrertingen, ged. . . . . t’sBosch
24.10.1614, tr. . . . Elisabet vlr?a Ravesteyfa, ged. . . ., j-. . . .
Ook gevraagd de wapens der betovergrootouders
2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 16 en 16.
M.
A.

Crane (de). (XLVIII, 123). Dank zij de zeer belangrijke mededeelingen van den Heer J. E. de Crane Jr.
in het April-nummer van het Maandblad, komt cr wat
meer licht over de kwestie of er eenig verband kan
hebben bestaan tusschen de twee onderhavige families
de Crane.
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De personen te Mechelen, waarmede Prof. de Crane
in het jaar 181’7 in briefwisseling stond, behoorden
inderdaad tot het mij interesseerende geslacht. Dit laatste,
oorspronkelijk te Gent, dan te Mechelen, nu te Antwerpen,
heb ik kunnen opsporen tot Bheeraert de Crane en diens
echtgenoot0 Jvr. Jucquemylre de Scheppere, wier onmondige zoon Qheerdeken in 1601 in een Gentsche schepenacte genoemd wordt. Gheeraert voornoemd zou, volgens
do genealogie, een zoon zijn van Jan, wegens de troebelen naar Noord-Nederland uitgeweken, en van Adriana
van Maldegem, en afstammen uit een geslacht de Crane,
dat in de middeleeuweu in de Gentsche archieven veelvuldig voorkomt. Het Belgische geslacht voert een
sprekend wapen : in rood een gouden kraanvogel (grue).
Spreuk (met woordspeling) : Congrue congruere congruit.
Evenals vroeger Prof. de Crane, zoek ik nu de vraag
op te lossen of er eenig verband bestaat met het Nederlandsch, de leeuwen voerend geslacht, dat (Ned. Patr.
IV) oploopt tot Jacob Ewoutsz., vermeld te Vlissingen
in 1699 eu geboortig uit Utrecht. Op het eerste gezicht
lijkt dit vervand nu weinig waarschijnlijk.
H E N R I O B R E E N.
Weslerloo (België),

1 in goud (waarschijnlijk): een liggend hert (waarsch.
natuurl. kleur).
II in blauw (waarsch.): een heuvel van groen.
Helmteeken : het hert uitkomend.
Noch op de lakafdrukken, noch op een paar cachetten
met alliantiewapen, zijn met afdoende zekerheid de
kleuren aan te geven, maar de door mij genoemde z$n
,waarschijnlijk juist.
Rotterdam.
UUR J. H A V E L A A R .

Laucourt (de). In Geneal. en Herald. Bladen 1914,
blz. 408 wordt het bestaan medegedeeld van een ,stamboek Laucourt”. Is dat stamboek uitgegeven en waar?
Zoo neen, wie kan mededeelen waar dit is?
Ir. J.
B. o. 2.
Rupertus. *Taco0 Ruperlus, van Breda, huwt te

B. o. Z.

m a a l ) lö Jan 1700 Maria Bnker.
Wie kan mij omtrent dezen J. R. doop, ouders en andere
gegevens mededeelen?Een afstammeling van dezen Jacob,
Jan Willem Rupertus gaat eind dier eeuw in Russischen
dienst over. Wie kan mij omtrent het wedervaren van
dien Russischen tak inlichtingen geven?
In 1910 bestond er een Oostenrijksche familie TV/adimir
von Roupert, die wist van den zoon van bovengenoemden
Jacob af te stammen.
Ir. J.
B. o. 2.
(le

Soor (de). Nr. Willem Schns, zoon van Mr. Hendrik
Roeland Schas en Elysabet Schas, huwde te Scheveningen 30 October 1767 met Johanjla Maria de Soor ;
zij werd 26 April 1774 begraven in de Kloosterkerk
in de familiegraven Schas. Kan een der lezers van dit
blad opgeven, w i e h a r e o u d e r s w a r e n e n w a a r e n
wanneer zij geboren werd ?
L. D. J. SCEAS.
‘s-Braoenhoge.
Steelandt (van)-Wagtho. Nicolaas Atarinusse, heer
van Steelandt , overleed Zc, 1627, was getrouwd met
Elisabeth IC’agtho. Wie waren zijn en hare ouders en
grootouders? Zij hertrouwde 3 Jan. 1628 met Quirinus
Laurensz van Schnl~ePloo.
J. C. H O Y N C K VAN P A P E N D R E C H T .
Singapore.
Wapen Bremer. (XLVIII, 128). Ter beantwoording
van de vraag van den Heer A. J. HoffmaE diene, dat
volgens lakafdrukken in mijn bezit, het wapen van de
door hem bedoelde familie Bremer is: Gedeeld:

Wapen Govaerts. J o s e p h r t s C~II~O~UU Jonnnes valk
Zirr~~icq, gedoopt 23 Juni 1746 te Lier (België), overleden 20 April 1779 aldaar, huwde 18 Jan. 1794 te
Lier Thereaia Elisabeth Govaerts, gedoopt 10 Auga 1739
te Turnhout, overleden 11 December 1809 te Lier (ouders
Joannes Cfouaerts en Francisra de Casctrles). - W a p e n
Bouaerls: 3 ruiten. Welke kleuren heeft dit wapen en
wat is de volledige beschrijving?
Zeist.
G. H A I T S M A MULIER.
Huis Kuyk (Friesland). In eene destijds door mijn
vader te Padang (N.I.) aangetroffen familie-aanteekening (vermoedelijk genomen uit een vroeger hier te
lande bestaan hebbend geslachtsregister) wordt gezegd
dat, tijdens den oorlog tegen Spanje, te Werkendam
drie gebroeders woonden, zijnde zoons van Ilst~&i?c
Corneliszoon Ku yck.
Een dier broeders werd door de Spanjaarden ,,gevangelijk” weggevoerd, de tweede vluchtte naar Friesland, de derde bleef ter plaatse.
Bij een onderzoek in het Rijksarchief te Leeuwarden
is gebleken dat in het begin der 17” e e u w C~rpA’s
hebben gewoond in de plaatsen Jaco bie Par o c’hie,
St. Anna Parochie en Lieve Vrouwe Parochie, als ook te Leeuwarden.
Deze aldaar aangetroffen personen drqen precies
d e z e l f d e v o o r n a m e n a l s d e Werkendamsche Kuyh’s
(die o.a in de leenregisters van Holland voorkomen
als Cuycke en vnn Cuyrk) uit dien tijd. Toevallig ontdekte ik, kort geleden, op e e n wielrijderskaart v a n
N.W. Friesland, midden onder de drie bovengenoemde
dorpen, een huis Ruyk.
Kan iemand mij omtrent de herkomst van dat huis
iets mededeelen?
Ede.
KUYCI~.
INHOUD 1930, No. 6.
Bestnursberichten. - De Graafschap Hamaland en de Brnnharingen, door Plof. Mr. R. Fruin. - De afstamming en herkomst, van
het geslaoht Boreel, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts vau Blokland, Fragment-genealogie van Rijswijck, medegedeeld door Ph. F. W. van
Romondt. - G+=nealogische aanteekeningen uit de archieven van de
heerlijkheden Rhoon en Pendreoht, 1454-1796, medegedeeld door A.
Hoynck van Papendrecht. (Vervolg). - Genealogie van het geslacht
Baerdt of Baarda, door Dr. A. L. Heelma van Voss en D. D. Osioga.
(Vervolg). -Korte mededeelingen: Van Hangest d’Yvoy; Vs.n Naamen;
De zegels der Graven van Holland op het einde der dertiende eeuw;
De herkomst der familie Rutgers; Bijdragen tot de genealogie Maris;
Van den Bergh van Lexmond; Beijerman; Costerman; Hoogvliet;
De Jonoheere: Van Meerten: Pick&.Van Stvrum. - Vraten en ant,.
woorden : Colk ( v a n der)-& Breigel; Crine ( d e ) ; L&&im(dej;
Rupertus; Soor (de).; Steelandt (van)-Wagtho. - Wapen Bremer;
Wapen Qovaert; H UIS Kuyk (Friesland).
DE

N E D. B O EK- EN STEEXDBUKKERIJ,

v/a

H.

L.

SMITS.

MAANDBLAD
VAN HET

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

, Correspondentie betreffende het Genootschap
(niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men
l te rlchten
‘.
tot den je c r e t n r i B Dr. E. J. THOMASEEN
b THUEBSINK “AN DEB HO O P, Sweelinckslr. 50, ‘s Qraaenhage, en die betreffende de Bibliotheek en de
wekeliiksohe portefeuille, zoomede aanvragen om

Dit blad versohijnt maandelijks en wordt aan de
leden van het Genootsohap gratis toegezonden.
i
Bgdragen en oorrespondeotie, bestemd voor het)

I
Dr.Trx.&. ~

Maandblad, zoomede opgaven van adresverandering

gelievemen teriohten totden redao tenr

LIJCABSEN, huiee &m-renheide, Driebergen.
/
De jaarlijksohe oootribotie voor het lidmaatschap 1

VALCK

exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen,
tot den bi blio th eoa rij, B@enburg 5, ‘s-Gravenhage.
De Bibliotheek en de Inlichtingendienst, ge.
veetigd Blej’enburg 5, ‘s_Qrawnhage, zijn voor de leden
g e o p e n d iederen M a a n d a g vao 9+12 en van 25 our.

bedraagt flO.- en voor de leden te’s Gravenhage,
die de wekelijksobe portefeuille ontvangen,fló.-.
Voor niet leden is het Maandblad verkrijgbaar
tegen een abonnementsprijs van flO.-per jaargang.
Postrekening van den pen n in g m e e s te r No. 20910

s;

rc

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

No. ‘7’.

XLVIIP Jaargang.

-~
BESTUURSBERICHTEN.

.~.

i

Juli 1930.

Kist, J. G. Het geslacht Kist IsGravenhage 1 9 3 0 .
(Geschenk van den schrijver).
Tot lid zijn benoemd:
Hoog, G. Stamboom van het geslacht Hoog. Zutphen
J . W . P . V A N HOOUSTSATEN . . . Rosendaal ( G e l d . ) I 1 9 2 9 .
(Geschenk uw2 den samensteller).
Luit. Qen. b. d. en Adj. i. b. d.
H&e Roseneatk.
P r i n s , P . C . B l o y s v a n T r o s l o n g . Origineele
Jhr. D. J. A. A. VAN L AWICK VAN P A B S T
bescheiden van en over Georgius Everhardus Rumphius.
VAN
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. . . . . . . . Arnhem.
Weltevreden 1930. O\,ergedr. uit het ,tijdschr. voor Tnd.
1’ Luit. Rijd. Art.
Bnke~~~~&
lueg
“”
taal-,
land- en volkenkunde”, dl. LX& afl. 3 en 4.
E.
P.
A.
M.
SCXEIDIW . . . . . .
(Geschenk van den schrijver).
Huire Ifentlre>~bwg.
Tweehonderd jaar notariaat en zeezaken. Gedenkschrift
van het kantoor der notarissen Schadee en hunner asAdreswijzigingen :
socié’s. Rotterdam 1764-1924. [Rotterdam 19241.
B. H. B OISSEVAIN
. . . . . . . .
Nijmegen.
(Gesche?ak van Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyva).
Lange Hexdatraat 53.
Catalogus van de genealogische en heraldische biblioIY~R. J. F. baron V A N H A E R S O L T E. . . Dalfseja.
theek uit het legaat van Mr. W. J. L. Umbgrove in
GtWW.
D . Q. C. F. D E JONQE V A N D E R H A L E N MaZang(Jaj:a).
het Stedelijk Museum van Zutphen en de Graafschap.
Lowokwaroe 3%
Zutphen [z.j.]. 2 ex.
G. C. E. KÖFFLER . . . . . . . . ‘s-Grazenhage.
(Geschelak van hel Stedelijk &useuna lqan Zutphen
Statenlaan ii.3.
en de Graafschap).
E. K. J. DE S ITTER . . . . . . . Huw2 (Gr.)
Verslag
over het gemeente-archief te Zutphen in
Rijksstrw, Ja. ,,de Hooge Kaq?‘.
1929. [Zutphen 19301.
Baron DE ZUYLEN DE NYEVELT DE ~-~AAR . Parijs.
(Geschenk l’ala het gemeente-archief te Zulphen).
Avenue FocJb 66.
G e d e n k b o e k van Voorne. Ter herinnering aan de
Het Genootschap is in ruil getreden met La So - verheffing van Den Brie1 tot stad, nu 600 jaar geleden.
Samengesteld onder red van: P. ll. Wuyster, H. P.
ciété p o l o n a i s e d’hQraIdique,Okolnik9,Varsovie.
H e t d o o r d e z e v e r e e u i g i n g u i t g e g e v e n t i j d s c h r i f t v e r - S c h a a p , W. J. C. A. Niigh. Ww. door de Ver. tot
schijnt in het Poolsch, doch elke aflevering bevat aan bevord. van het vreemdelingenverkeer te Brielle en
Oostvoorne enz. [Schiedam] 1930.
het einde een résumé in het Fransch.
( G e s c h e n k vwa delz heer H. W. M. J. Xieuwel,kamp).
Dictionnaire des anoblis 1270 -- 1868 suivi du dictionAanwinsten der Bibliotheek. 1)
n a i r e d e s families qui o n t f a i t modifier leurs n o m s
Blécourt, A . S . d e . G e n e a l o g i e d e r f a m i l i e d e 1803-1870. Nouvellu édition. Paris 1@76.
BlBcourt. Haarlem 1930. (Geschenk van dela schrijver).
(Geschenk vou d e n heer W. J. ,J. C. Bijleveld).
Blécourt, A. S. de. Supplement op de bijlagen
P r i n s , P . C . B l o y s v a n T r e s l o n g . Nederlandschvan de genealogie der familie de Blécourt. Haarlem Indië en adelsgunsten. Weltevreden [z. j,].
1930.
(Geschenk van den schrijver).
(Geschenk van den schrijcer).
Verslagen omtrent de kerkelijke archieven. 1928.
l) Abusievelijk werden in het vorig nummer de aanwinsten van
d e e f d e e l i n g e n F a m i l i e - a r c h i e v e n e n H a n d s c h r i f t e n o n d e r :l ‘s-Gravenhage 1 9 2 9 .
dit hoofd vermeld.
i (Geschenk van den heer Dr. L. Ik’. 8. M. Lasonder).
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L asonder, L. W. A. M. Onze kerkelijke archieven
in 1928, 1929. [z. pl. z. j.]
(Geschenk uan den schrijcer).
Inventarissen van rijks- en andere archieven, van
rijkswege uitgegeven, voor zoover zij niet afzonderlijk
zijn afgedrukt. ‘s-Gravenhage 1930. dl. 1 (1928).
(Geschenk L’an het Deprtenaent run O., IC. en IT’.).
Prins, P. C. Bloys van Treslong en J. Belonje.
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in
en uit de kerken der provincie Noord-Holland. Utrecht
(Gesche~/k a. b.).
1930. dl. IV.
Schilfgaarde, A. P. van. De kerken te Buren.
[z. pl. z. j.l. Overgedrukt uit: Bijdr. ,,Gelre”, dl. XxX111.
(Geschenk van den schrijve/,).
Martens van Sevenhoven, A. H. Bijdrage tot
de geschiedenis van de Heeren en de Heerlijkheid van
Wisch. [z. pl. z. j.]. Overgedr. uit: Bijdr. ,,Gelre”, dl.
(Geschenk run den schrijver).
XXXIII.
Penning, C. P. J. Gedenksteen te Harderwijk en
b o u w eener kamer voor de bewaring van physische
instrumenten. [z pl. z j.l. Overgedr. uit: B1Jdr. ,,Gelre”,
~(Geschenk pclqa den schrijcer).
dl. XXXIII.
Lijst van loopende tijdschriften in systematische en
in alphabetisehe volgorde. ‘s-Gravenhage 1928. Koninklijke bibliotheek 1929.
(Geschenk van depa bibliothecaris der Ko~ai?aklijke bibliotheek).
Lijst van officieele uitgaven verschenen in Nederland
en Nederlandsch Oost- en West-Indië, bewerkt door het
ruilbureau der Koninklijke bibliotheek. ‘s.Gravenhage
1930. Nederlandsche overheidsuitgaven 1 (1929).
(Gesche,)k 0.. b.)
Armorial de Bruges, par un membre de l’académie
royale et nationale d’archéologie et de géographie
d’Espagne, S Madrid. Bruges 1 8 6 3 .
Die Stammwappen der deutschen Standesherren nach
dem Wappenfries im germanischen Museum zu Nürnb e r g n e b s t einer B e s c h r e i b u n g i h r e r vollstandigen
Wappen. Als Manuscript herausgeg. vom Verein der
deutschen Standesherren. Tübingen 1882.

Deventer Geslachten.
Bijdrage tot de genealogie Pad .t ?
door Mr. H. KBONENBERG en Jhr. H. H, Römr,.
Wapen: in zwart een gouden kookpot, waaruit drie
roode bloemen, gesteeld en gebladerd van groen; helmteeken een bloem uit het schild tusschen een vlucht.
T. Gerrit Woltersen in den Poft (bij den doop van zijn
dochter Mechfelt genoemd Gerrit TPoltersen in den
guldeja Pott), t voor 12 Mrt. 1626, gemeensman te
Deventer voor de Bergstraat 1696-1607, brouwer,
woont aldaar in de Lange Bisschopstraat, was gehuwd met Elsken . . . .
Uit dit huwelijk:
le. Wolter, zijn doop te Deventer niet gevonden
en valt deze dus waarschijnlijk in de jaren, dat
de doopboeken te Deventer ontbreken (Mrt 1680
tot Sept. 1687). Van zijn bestaan bleek ons voorloopig alleen uit het testament van zijn broedel
Mafthijs d.d. 10 Dec. 1648, doch verder leveren
de Deventer archieven niets over hem op.
2”. Anna, ged. Deventer 16 Jan. 1689.
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39. Johan (filia), ged. Deventer 18 Nov. 1690.
40. Johan, Eed. Deventer lb Sept. 1694.
6”. Mafthijs- Gerrils, g c d . Deveiter 21 Jan. 1696,
j- tusschen 10 Dec. 1648 en 18 Mrt. 1664, gemeensman voor de Engestr. 1636-1648, woont
in de Korte Bisschopstr., huwt Deventer 19
April 1626 (ondertr. 12 Mrt.) Aalfje Rolofs, dr.
van zal. J a n R o l o f s en in de Kleine Overstr.
Bij testament d.d. 10 Dec. 1648 (test. Deventer
archief 1640-1652, pag. 48) stelt hij tot universeel
erfgenaam in zijn dochtertje Muria Mutl~ijsea, of
als deze sterft zonder kinderen na te laten zijn
broeder Tolter Gerrits, als mede de kinderen van
zijn zal. broeder Gerrit Gerrifs en van zijn zal.
zuster Crouse in drie gelijke deelen.
Uit zijn huwelijk:
a. Murreitgen, ged. Deventer 12 Mrt. 1626, i
voor 10 Dec. 1648.
b. Jan, Eed. Deventer 26 Se&.
L 1627, t voor
10 &. 1648.
c. Jen?aeke?a, ged. Deventer 10 Aug 1628, f- voor
10 Dec. 1648.
cl. Elsken, ged. Deventer 10 Oct. 1 630, t voor
10 Dec. 1648.
e. Gerreit, g e d . Deventer 23 Oct. 1 631, t voor
10 Dec. 1648.
f. G’erreit, ged. Deventer 23 Dec. 1632, t voor
10 Dec. 1648.
g. h'lske~a, ged. Deventer 17 Aug. 1634, t voor
10 Dec. 1648.
h. Marreifgen (Uaria), ged. Deventer 8 Jan. 1637,
huwt April 1664 (ondertr. Deventer 18 Maart,
a t t . o p Z w o l l e 1 5 dpril) Caspar Mel,sinck,
burgemeester van Zwolle, gedeputeerde ten
landdage van Overijssel 1683, zoon van Uevariek Mensìnck e n v a n Geeslcela Everts.
In het testament van haar vader wordt zij
Maria Mafhijsen geheeten; bij haar huwelijk
A1llria Gerrits dr. v a n s a l . !l4atfhijs Gewits.
In het Zwolsche doopboek heet zij 1 ,21rt.
1 6 7 1 Maria Gerrits Pot en 19 O c t . 1 6 7 6
&Farìa Podts.
i. Java, ged. Deventer 26 Mrt. 1639, + voor 10
Dec. 1648.
k. Susanna, ged. Deventer 22 Juli 1641, t_ voor
10 Dec. 1648.
6e. Gerrit, volgt 11.
70. Mechtelt, ged. Deventer 11 Aug. 1699.
8e. Egbert, ged. Deventer 7 Juni 1601.
11. Gerrit Gerritsela, $ voor 10 Dec. 1648, huwt Zwolle
1 April 1627 (ondert,r. Deventer 6 Januari) Susalrwa
Crousen uit Zwolle, dr. van burgemeester Henrik
Jacobsz. Crousen en van Bette Gijseberts.
Uit dit huwelijk:
le. Gerrit, volgt 111 A.
20. Jacob, ged. Deventer 26 Oct.. 1629, noemt zich
volgens v. Doorninck, Geslachtkundige Aanteekeningen, pag. 491 Jacobus Crouse en huwt
Aleìda Herdensfein.
3”. Gijsbert, volgt 111 B.
40. IC’olter Gerrits Po&, g e d . D e v e n t e r 2 2 J a n .
1632, t voor 17 Mrt. 1688, gemeensman voor de
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Bergstr. 1668-1673, huwt Deventer 21 Juni
1667 (ondertr. 23 Mei) Mechteld Ipegewaert, dr.
van den klokkengieter K i l i a a n !I’egeu:aert en
1[V.
van Geertruida Mentinck.
Test. van Mechtelt Wegewaert, huisvrouw van
Folter Gerrits Po& d.d. 21 Oct. 1609. Zie test.
1664-1669 pag. I’LG. Deveuter Archief,
Uit dit huwelijk:
a. Gerrit, ged. Deventer 10 Jan. 1668.
b. Aleijda, ged. Deventer 16 Apr. 1659.
C . Aleijda, ged. Deventer 20 Mei 1660, begraven
in de Bovenkerk te Kampen 24 Dec. 1710,
huwt 1” (ondertr. Deventer en Arnhem 17
Mrt. 1688, van Arnhem naar Deventer geatt.
2 April, niet te Deventer gehuwd) Christoffel
rati Hoogstraten, vaandrig in het regiment
van overste Wijnbergen; zij huwt 2e ondertr.
K a m p e n 4 S e p t . 1 6 9 6 Johrrnnes Kemlrerus,
begraven in de Bovenkerk te Kampen 12 Dec.
1736, procurator te Kampen, zoon van Fredericus Kemnerus, predikant te Wijhe, en van
Anna Podt 1).
Het testament, van Johannes Kemnerus en Aleida
Po& is 4 F e b r . 1716 g e o p e n d . Te&. Kamper
Archief.
d. Kiliaan, ged. Deventer 30 Aug. 1664 $%%$%
e. Gewit, ged. Deventer 24 Dec. 1666 ~~“~;$~~!
f. Susnnna, ged. Deventer 23 Juni 1667. i nn;;;;;,,bo’ ’
60. Elsken, ged. Deventer 6 Oct. 1633.
6’. Elsken, ged. Deventer 13 Dec. 1636.
70. Elisabeth, ged. Deventer 22 Juli 1638, begr.
Zwolle 16 Aug. 1717, huwt Deventer 18 Mei
1668 (ondert,r. 24 April, attest. van Zwolle 16
Mei) Richard oan Rhijn I. U. D., begr. Zwolle
12 Juli 1717, zoon van Hendrik Rij& van Rh&
e n v a n Chtistina Molckenbour.
Se. Berent, ged. Deventer 7 Juni 1640, ingeschreven als student te Leiden 23 Mrt. 1662.
A.
III. Qerrit Gerritsen Podt, ged. Deventer 11 Mei 1628,
begr. aldaar Lebuinuskerk 4 Sept. 1678, licentmeester, gemeensman te Deventer voor de Engestraat 1672-1673, 1676-1678, huwt Deventer 23
Mrt,, 1669 (ondertr. 6 Mrt.) Harminn i2lnrienburgh,
ged. Deventer 17 Dec. 1643, begr. aldaar Lebuinuskerk 14 Dec. 1707, dr. vau den licentmeester
Berent Marienburgh en van &rgareia Vos.
De portretten van Gerrit Gerritsen Podt en van
Harmina Marienburgh haneeo in het Museum van
Over@. Regt & Geschiedenis te Zwolle.
Uit dit huwelijk:
10. Bernhart, ged. Deventer 30 Dec. 1669.
2”. fiusnnna Margareta, ged. Deventer 28 Febr. 1671.
30. Bernard, ged. Deventer 16 Mei 1676.
49. Hendrik, volgt IV.
68. Bernard, ged. Deventer 14 Dec. 1676.
60. Et:erhardt, volgt IVa.
In de Lebuinus kerk zijn begraven:
1) Deze Anna Podt wes een dochter van Frederik Harmwn Podt
en van Tr;jntje Gewits. Hij was burgemeester van Hasselt. Tusschen
de Podts uit Deventer en die uit Hasselt konden wij vooralsnog
geen verband brengen.
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6 Mrt. 1675 Licentm*. Pots kint.
8 Dec. 1680
Hendrik Podt 2. U. D., ‘ged. D&enter 26 Jan 1674,
begr. aldaar Lebuinuskerk 19 Dec. 1766, ingeschreven als student aan het Deventer Athenaeum 27
Jan. 1691, aan de Utrechtsche Hoogeschool 1 6 9 6 ,
gemeensman te Deventer voor de Bargstr. 16971702, voor de Over&. 1706-1712, burgemeester
1712-1762, cameraar, gedeputeerde ten landdage
van Overijssel 1719, huwt le ondertr. Deventer 10
Febr. 1703 Rijckma.nna Christina ter Borch, g e d .
Deventer 17 Aug. ltì7ó, begr. aldaar in deLebuinuskerk 16 Juli 1703, dr. van burgemeester Henri&
(er Borch en van Fcnneken Heidentrijcks ; hij huwt
2” ondertr. Zwolle 3 Jan., Deventer 6 Jan. 1709,
att. van Deventer op Windesheim 27 Jan., van
Zwolle op Windesheim 22 Jan., niet in het trouwboek aldaar, \I‘illemina Elisabeth Grec’pl), ged.
Zwolle 28 Mrt. 1687, begr. Deventer Lebuinuskerk
23 Mrt. 1776, dr. van den Zwolschen burgemeester
Albertus Gl.even en van Elia R o y e r .
Hendrik Po& koopt 20 Sept. IC42 de havesathe
Gerner bij T)alfsen voor f 13650, doch verkoopt ze
12 Mei 1749.
De portretten van Hencilik Podt en van zun 20
echtcenoote bevinden zich bij mej. iIL IJssel de
Schepper te ‘s-G ravenhage.
Uit ziin 2e huweliik:
le. Ri&nanna Christinu, ged. Deventer 13 Nov.
1 7 0 9 , i_ aldaar 9 Mrt 1790 en 13 Mrt in de
Lebuinuskerk begr., h u w t D e v e n t e r 19 J a n .
1736 (ondertr. 31 Dec. 1736) Gerhard Dapper
I. U. D., ged. Deventer 3 Nov. 1695, i_ aldaar
26 Sept. 1766 en 30 Sept. in de Lebuinuskerk
begr., van 1717-1725 g e m e e n s m a n v o o r d e
Overstr., 1725-1776 burgemeester van Deventer, cameraar, zoon van naed. Ur. Ile, bert Dapper
en van Geertruid .Uarienburgh.
20. H e r m i n a Cornelia, ged. Zwolle 16 Mrt 1711,
begr. Deventer Lebuinuskerk 24 Dec. 1716.
30. Gerrit, ged. Deventer 7 Aug. 1712, begr. aldaar
Lebuinuskerk ö Dec. 1712.
4”. Gerrit, ged. Deventer 29 Sept. lil 3, begr. aldaar
Lebuinuskerk
30 Juni 1714.
_
öe. h’lia &.%sabefh, ged. D e v e n t e r 2 4 M r t . 1 7 1 6 ,
t 31 Aug. 1793, begr. Deventer Lebuiuuskerk
4 Sept., huwt 1 B. Deventer Fransche kerk 3 Dec.
1741 (ondertr. 18 Nov.) Gerrit Terhoef, ged.
Deventer 17 Juli 1708, begr. aldaar Lebuinuskerk 24 Nov. 1744, ingescheven Deventer Athenaeum 22 Aug. 1764, kapitein regiment Mulert,
zoon van kolonel Joan VerJloef en van A g n e t a
q’an Suchtelen; zij huwt <Le. D e v e n t e r F r a n s c h e
kerk 11 Apr. 1756 (ondertr. 27 Mrt.) ,lacob van.
de Qraaff I. U. D., ged. Harderwijk 6 Dec. 1726,
begr. Deventer Lebuinuskerk 1 Sept. 1797, ingeschreven als student te Harderwijk 16 Apr.
1741 en 14 Abt. 1746, kleinburger van Deventer 3 Dec. 1740, grootburger 6 Feb. 1769, ge.
meensman voor de Assenstr. 1744-20 Sept. 1787
(toen ontslagen), ontvanger-generaal van Twenthe, zoou van Jacob Winter van de Graaff e n
van Reinera Geertruid Persoofa.
d

200‘

199
68. Qerrit, ged. Deventer 24 Oct. 1717, begraven
aldaar Lebuinuskerk 6 Sept. 1783, ingeschreven
aan het Deventer Athenaeum 16 Febr. 1736,
gemeensman voor de Assenstr. 1736-1783, rentmeester van het klooster Diepenveen, huwt
Zwolle Waalsche Kerk Mei 1762 (ondert. aldaar
en Deventer 22 Apr., van Deventer naar Zwolle
geatt. 7 en van Zwolle naar de Waalsche Kerk
8 Mei) Sara Aleida Eekhout, ged. Zwolle 31 Juli
1718, begraven Deventer op denzelfden dag als
haar man Lebuinuskerk 6 Sept. 1783, dr van
Dr. Roelof Eekhout en van Elisabeth Oreven.
Zijn test,nlnent d.d. 3 Mei 177ï geopend 9 Sept.
1783. Boek geopende test. 111. Dev. Archief.
Uit dit huwelijk:
a. een ongedoopt kind, begr. Deventer Lebuinuskerk 23 Mei 1763.
b. Hendrik, ged. Deventer 21 Sept. 1766, begr.
aldaar Lebuinuskerk 22 Aug. 1771.
c. een ongedoopt kind, begr. Deventer Lebuinuskerk 23 Juni 1760.
70. Hermina Corlzelia, ged. Deventer 11 Nov. 1727,
begr. aldaar Lebuinuskerk 7 April 1784.
IVa. Euerhardt Po& I. U. D., ged. Deventer 31 Jan.
1678, begr. Zwolle Michaelikerk 26 Juli 1729, ingeschr. Leidsche Universiteit 20 Sept. 1696, gemeensman te Zwolle, solliciteur en bewaarder van het
Mastenbroek, huwt Nieuw Leusen 28 Aug. 1701
(ondertr. Zwolle 12 Aug., geattest. naar Nieuw
Leusen 28 Aug.) Sina Qreven, ged. Zwolle 28 Mrt.
1682, begr. Zwolle 23 Febr. 1760, dr van den
Zwolschen b u r g e m e e s t e r Albertus (ft,even en v a n
Elia Royer.
Uit dit huwelijk:
le. Oerhard, Eed. Deventer 16 Mei 1702, begr. aldaar
Lebuinuskerk 22 Mei 1702.
2”. Helena Nurgaretha, ged. Zwolle 14 Juni 1703,
begr. aldaar 6 Nov. 1761, huwt Zwolle 28 Sept.
1722 (ondertr. 11 Sept.) Frederik Hendrik van
Benthem, ged. Hasselt 3 Juli 1692, begr. Zwolle
18 Mei 1764, zoon van den Hasseltschen burgemr.
J o h a n H e n d r i k v a n Benthem I. U. D. en van
Elisabeth Agnis van Haeften.
11 Sept. 1722 zijn te Zwolle de huwelijksche
voorwaarden gesloten tusschen Helena 2Murgrifu
Po& en Frederik Hendrik van Benthem.
Zijn test. d.d. 26 Nov. 1735 geopend 1 Juli 1754.
17 Nov. 1761.
Haar test. d.d. 29 Oct. 1760
Archief Over@:. Regt & Gesch.
30. Elia Elisabeth, ged. Zwolle 6 Dec. 1704, begr.
Kampen Bovenkerk 24 Aug. 1778, huwt Zwolle
7 Mei 1736 (ondertr. 21 Apr.) Pieter Euerhard
Sabé I. 77. D., ged. Kampen 26 Nov. 1710, ingeschreven aan de Utrechtsche Hoogeschool
I 733, gemeensman van Zwolle, burgemeester
van Kampen, gecommitteerde ten landdage van
Overijssel 16 Nov. 1760, $ op Ittersum 3 Aug.,
voorbij Zwolle gevoerd 8 Aug., begr. Kampen
Bovenkerk 8 Aug. 1786, zoon van den majoor
Quintij~ Sabé en van Eva Tolling.
19 April 1736 zjjn te Zwolle de huw. voor-
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waarden gesloten tusschen Elia Elysabefh Podt en
Pieter Everhardus Subé I. U. D.
Archief Overijss. Regt & Geschiedenis.
Margtrretha Agnes, ged. Zwolle 23 Juni 1706,
begr. aldaar 13 Juli 1718.
Harmina, ged. Zwolle 7 Oct. 1708, begr. aldaar
14 Aug. 1709.
Hurmina, ged. Zwolle 8 Oct. 1709, begr. aldaar
31 Mrt. 1710.
Harmina Cornelia, ged. Zwolle 24 Apr. 1712,
begr. aldaar 20 Mei 1716.
Harmit/u Cornelia, g e d . Z w o l l e 26 Juli 171ti,
begr. aldaar 27 Jan. 1724.
Mr. Qerrit Albert, ged. Zwolle 27 Juli 1722,
begr. Zwolle Michaelikerk 16 Sept. 1783, ingeschreven aan de Hoogeschool te Harderwijk
3 Sept. 1737 en 6 Dec. 1738, burgemeester v a n
Zwolle, gecommitteerde ‘ten landdage van Overijssel 2 Sept. 1773, rentmeester van Windesheim,
huwt Zwolle 4 Oct. 1761 (ondertr. 16 Sept.)
Aleida Anna Zns, ged. Zwolle 11 Febr. 1726,
begr. aldaar Michaelikerk 21 Febr. 1783, dr.
van Ds. Regnerus Ens en van Femma I n g e n a
Tichler.
Zij woonden in het groote huis aan de Melkmarkt
te Zwolle, waar thans het Museum van Over@.
Kegt. & Geschiedenis is gehuisvest. Hun beider
wapens in stucwerk voor de schouw iu de rechtsche
beneden voorkamer.
Uit dit huwelijk:
a. Everhard, ged. Zwolle 18 Febr. 1763, begr.
aldaar 10 Aug. 1766.
b. Oeertruid Femma Ingena, ged. Zwolle 19 Jan.
1766, i_ aldaar 3 April 1829, laatste van haar
geslacht’.
c. een dood kind, begr. Zwolle 6 Mrt. 1766.
d. een dood kind, begr. Zwolle 11 Mrt. 1767.
B.

Oijsbert Gerrits Podt, zijn doop te Deventer niet
gevonden, is evenwel volgens z\jn huwelijksinschrijving een zoon van Gerrit Gerrttsen, begr. Deventer
Lebuinuskerk 18 Jan. 1702, hopman, gemeensman
voor de Bisschopstr. 1666-1673, voor de Assenstraat 1670-1702, huwt Deventer 4 Juni 1661
(ondertr. 18 Mei) Hilleken Jordew, ged. Deventer
12 Sept. 1644, begr. aldaar Lebuinusk. 18 Apr.
1 6 8 7 , dr. van burgemr. Qerhard Jordens en van
A n n a Moijleman (Muilman.).
Uit dit huwelijk:
le. Qerrit, ged. Deventer 13 Apr. ltì62! gemeensman voor de Norenbergstr. 1682 en 1683.
2e. 5’usanr~a, ged. Deventer 19 Juli 1663.
38. Jan, ged. Deventer 27 Mrt. 1666, huwt Deventer 10 Dec. 1689 (ondertr. 16 Nov.) T h e o d o r a
lioebriltk, dr. van wëlen Jan Hoebrink.
Uit dit huwelijk:
o. Gerrit, ged. Deventer 17 Dec. 1690.
b. Joalz, ged. Deventer 1 Apr. 1692.
c. Hillegonda, ged. Deventer 7 Nov. 1693.
d. &largareta, ged. Deventer 3 Mei 1696, begraven aldaar Lebuinuskerk 9 Nov. 1764.
49. Hendrick, ged. Deventer 17 Mrt. 1667. In de
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6e.
Ge.

78.

80.

90.
10e.
lle.
12”
13e:
14e.

Lebuinuskerk is 26 Mrt. 1’716 begraven wed.
Henric Podt in den St. Oloff, mogelijk zijn echtgenoote.
Matthìjs, ged. Deventer 10 Aug. 1669.
Susanna, ged. Deventer 28 Feb. 1671.
Bernhard, ged. Deventer 31 Oct. 1672, huwt
Deventer 31 Mei 1703 (ondertr. 6 Mei) Gerritje
Hissinck wede van lsuäc Cuper.
Uit dit huwelijk:
a. Hillegonda Theodorn, ged. Deventer 7 Febr.
1704, huwt Deventer 20 Mei 1732 (ondertr.
26 Apr.) Cornelis Hofman, w e d u w n a a r v a n
Margaretha Quirinia can der Meer.
b. Beren& ged. Deventer 20 Dec. 1706, begr.
aldaar Bergkerk 8 Mrt. 1782, luitenant.
Zijn testament d.d. 26 Jan. 1780. Boek van
opene test. lïï6--82. Deventer Archief.
Susanna (Maria), ged. Deventer 21 Feb. 1674,
begr. aldaar Lebuinuskerk 21 Mei 1739, huwt
Deventer 18 Dec. 1702 (ondertr. 26 Nov.) Jan
Christotfer von Eischer, l u i t e n a n t r e g i m e n t
prins Carel van Denemarken; zij h e r t r o u w t
(ondertr. Deventer 13 Nov. 1706) Bartold Hissinck, begr. Lebuinuskerk 14 Febr. 1708, lid
van de gezworen gemeente voor de Waterstr.
1703-1708, zoon van Nicolaas Hissinck; zij
huwt 3” Deventer 21 Mei 1709 (oudertr. 27
April) Nattheus VU)/. Lottum, begr. Lebuinuskerk 17 Juli 1708, gemeensman voor de Assenstr. 1719-1788, zoon van G e r r i t Teunisz.
van Lottum.
Mechteld, ged. Deventer 26 Sept. 1676.
Willem, ged. Deventer 6 Febr. 1677.
Jacob, ged. Deventer 6 Oct. 1678.
Gijsbert, ged. Deventer 6 Juli 1680.
Anna Barta, ged. Deventer 27 Jan. 1682.
Egbert, ged. Deventer 11 Dec. 1684.
~~

De Velbertsche generaties der stamreeks

Uhlenbeck,

door Prof. Dr. C. C. U H L E N B E C K .
Sedert ik in het ,Festbuch zur Jahrtausendfeier der
Stadt Velbert” (1926) een artikel heb gepubliceerd onder
den titel ,,Die Uhlenbecks. Eine alte Velberter Familie”,
hebben verdere, door den archivaris van Velbert, Dr.
Fentsch, in het ,Staatsarchiv” te Düsseldorf (waar ook
de Werdener archivalia bewaard worden) en het kerkelijk
archief van Velbert ingestelde onderzoekingen eenige
nieuwe bijzonderheden aan het licht gebracht, waarvan
ik hier in het kort een overzicht wensch te geven. Wat
den naam van het kerkelijk achterleen Eulenbeck betreft, wordt door de nieuwe gegevens bevestigd, dat
vormen met d en 1 van ouds naast elkaar hebben gestaan. De wederzijdsche verhouding dier vormen heb
ik in bovengenoemd artikel (Festbuch, p. 9 vlg.), van
e.?n t a a l k u n d i g s t a n d p u n t uik, b e h a n d e l d . Oyde, Ude,
Uclde, aan den eenen kant, Ulle, Ule a a n d e n a n d e r e n
kant zijn afkortingen van den mansnaam, die in zijn
hedendaagschen vorm Ulrich luidt, maar die in het
Oudnederduitsch de gestalte Uodhairik had. De vormen
Eulenbeck, Uhlenbeck, Uhlenbeck berusten op volksetymologische aanknooping aan het woord voor ,,uil”.
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De oudste vermelding van het achterleen Eulenbeck
en zijn bezitters is in de Werdener acten van 1361 en
luidt: ,D. Jonathas pro vestibus accipit exuvias cuiusdam
in der Oydenbeke” l ). Dan vinden wij in het ,Hebbuch
der Renten und Gefalle vom Schloss und Amt Angermund” 1466-1470 gewag gemaakt van de verpachting
van een paar morgen ,an der Klüppeltheggen” aan
Eulerbeck “). ,Schloss und Amt Angermund” behoorden
aan den hertog van Berg, die als zoodanig voogd van
Werden en de wereldsche leenheer der kerkelijke achterleenen was. Omstreeks 1600 wordt onder de ,,Kurmedpflichtige und Wachszinsige des Stiftes Werden” T h e u s
in der Oldenbecke te ,Velberch” (= Velbert) vermeld 3).
De naamvorm Oldenbecke schijnt een contaminatie van
de vormen met cl en 1 en k o m t t r o u w e n s s l e c h t s o p
deze plaats voor. In de ,Copia fundationis pastoratus
Pelbertensis” 17 Mei 1618 wordt gesproken van een
huis, gelegen ,super bona iu der Oydenbecke” 4).
De stamreeks onzer familie laat zich voor het oogenblik niet hooger opvoeren dan de zestiende eeuw. Toen
waren onze voorouders, evenals vermoedelijk reeds
eeuwen te voren, .Freye” en ,,Hofsgeschworens”, die
eventueel ,mit Pferd und Harnisch” den hertog moesten
dienen en deel uitmaakten van het Velbertsche ,lobliche
Hofgericht”. Dat de bezitters van het goed Eulenbeck
van oudsher als zoodanig ,,Freye” en “Hofsgeschworene”
van Velbert waren, blijkt uit een in het bovengenoemde
,Festbuch” (p. 10 vlg.) afgedrukte oorkonde van 26
November 1733. De zes oudst.0 generaties zin, op grond
der jongste vondsten van Dr. Fentsch aangevuld en
verbeterd, aldus 5, :
1. Arndt in der Udenbeck, ,‘Freyer” en ,Hofsgeschworener” te Velbert, overl. in of vóór 1604, wanneer zijn
weduwe voor de op den ,Landtag” te Düsseldorf uitgeschreven belastingen wordt aangeslagen “i). Zijn opvolger in het bezit van het achterleen, dien ik, onder
eenig voorbehoud, als zijn zoon beschouw, is:
11. Johann in der Vdenbeck (Ulenbeck), geb. 1666 of
1 6 6 7 7)’ overl. in of na 1648 8), ,,Freyer” en ,Hofsgeschworener” te Velbert, komt herhaaldelijk in verschillende stukken voor ; als hevig Lutheraan in het
kerktumult van 26 November 1618 betrokken, waarbij
zijn houding een bijzonder waardige is geweest “);
weigerde op een conferentie te Wülfrath in December
1618 of in het begin van Januari 1619 zijn Luthersche
belijdenis te laten varen, bij welke gelegenheid hij ,der
Vornehmste” onder de aanwezige VelbertscheLutheranen
1) Acten van het voormalige klooster Werden (in het Staatsarchief
;e Düsseldorf) 1 (57a).
1) Acten der Bergsche ,,Landesherrschaft’: (in het Staatsarchief te
Diisseldorf) 55 (31.
3) Acten van‘\iVerden 1 (177).
4) Acten der .Evangelische
Gemeinde” te Velbert (in het stedelgk
&hief te Velbert) 1 (2)
6) Een door mij veroorzaakte fout in ?Nederland’s Patriciaat” 1918
s de samensmelting van twee oerschlllende generaties. Deze veraarrine: werd veroorzaakt door een dubbelzinnigheid in de mij toennaals ten dienste staande, karige bronnen.
6) Acten der Bergsche ,Landesherrschaft”. Hofkammer: Amt
Angermund Nr. 33.
7) In het getuigenverhoor over het kerktumult te Velbert van 25
November 1618 wordt ziju ouderdom als 51 jaar opgegeven. Zie de
acten der ,,Evangelische Gemeinde” te Velbert 46 (40-41).
6) In de acten der ,Evaueelische Gemeinde” te Velbert 82 (4)
,
ro&t hij nog in 1648 vöor al;81 jaar oud.
0) Acten der .Evangelische Gemeipde” te Velbert 46 (20).
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wordt genoemd l”) ; werd door zijn tegenstanders van
toovenarg beschuldigd l ‘).

Hanshaus 24) en bewoonde tot haar dood 27 Juni 1769 s 5,
de tot het ,Eulenbecker Gut” bohoorende ,,Leibzucht”,
een ruim ,,Fachbauhaus” in twee verdiepingen, dat
omstreeks 1876 is afgebrand. Mijn vroegere onderstelling,
dat de ,Leibzucht” eerst voor Mechthildis gebouwd zoude
zijn, is blijkens een acte van 1744 (nso geschehen in
der Eulenbeck bey Velbert 1 Junij 1744”) niet juist.
In die acte immers wordt van de ,Leibzucht” als een
in verval geraakt huis gesproken, dat voor M e c h t h i l d i s
en haar tweeden echtgenoot weer in bewoonbaren staat
moet worden gebracht s s).

111. C h r i s t i a n in der TJdenbeck (Ulenbeck), geb. omo v e r l . n a 1672 12), ,,Freyer” e n
Hofsgeschworener” te Velbert, ,,Kirchmeister” 1666 1 3,
en later, 1656 in het ,Lagerbuch” van het Amt Angermund vermeld als ,,.Jan i~a der Ulenbeck Kerstgen” 1 4).
s t r e e k s 1610--1620,

IV. Johunn i11 der Eulenbeck (Ulenbeck), geb. vóór
16a3 is), overl. 1714 Is), ,,Freyer” en Hofsgeschworener”
te Velbert, verklaart 1684, dat hij ,in anno 1653 als
ein Minderjahriger zur Manshandt wegen des Gutts In
der Uddenbeck angesetzet und seiu Vater Kersgen das
HoSgericht vertritt” l5), wordt 1684 ,,vf tag nach Cuniberti” beeedigd als lid van het ,,Hoffsgericht” ,,an statt
eeines Vaters” l 5 ), behoorde tot de ouderlingen en kerkmeesters, die zich met de overige Velbertsche Lutheranen in 1698 gewapenderhand van de kerk meester
maakten en dientengevolge wegens ,Rebellion und Gewalt” elk tot een boete van 70 Goldgulden veroordeeld
werden 17); geh. 1685 is) met fiurgaretha vom Obersten
Ort, geb. September 1665, overl. 21 October 1727 lg).
V. IVilhelrn in der Euledeck (Uhlenbeclc), geb. 1687 20),
overl. 8 Februari 1734 21), ,,Freyer” en ,,Hofsgeschworener” te Velbert, schijnt ijzergieter te zijn geweest,
woonde vele jaren in het huis ,,in der Schmitten”, geh.
17 I 5 2s) met Mechihi/dis Ditzelrhaus (ook genaamd : t’ou
zum Aiepen), mier geboortejaartal ik niet kan vaststellen s3). Zij hertrouwde 2 Februari 1735 met Btxold

VL Christiun Eulenbeck (Uhlenbeck), geb. 5 F e b r u a r i
1721 s5), ged. 12 Februari 1721 2 7), overl. 2 April 1803 ss),
,, Freyer” en ,,Hofsgeschworener” te Velbert, ijzergieter,
verkocht 1771 het ,Eulenbecker Gut” aan den Ratinger
schepen Strack lg), pachtte 1782 het aan de Luthersche
en Gereformeerde gemeente behoorende huis ,am Scheurhoffshaus” voor den tijd van 12 jaar, welke pacht 1793
hernieuwd werdso). In dat huis zal Christian gestorven
zijn. EIij was gehuwd 20 Maart 1743 si) met Anna CatJaarìncc Brembeck, ged. te Langenberg 26 September
1721 sx), overl. te Velbert 9 October 1784 3s), dochter
van Heiwich Brembeck, koopman te Langenberg, en
Aana Alwgaretha Bönighaus.
VII. .7ohann Wilhelm Uhlenbeck, geb. te Velbert 1 Februari 1744 Pó), ged. 7 Februari 1744 s4), overl. te Colombo
28 Februari 1810, majoor-commandant van Galle, uit
wiens huwelijk met Maria M’ilhelmina Gildemeester (Qildemeister) de Nederlandsche familie Uhlenbeck afkomstig is.

1”) Acten der ,,Evangelische Gemeinde” te Velbert 56 (1).

1’) Dit) blijkt behalve uit het getuigenverhoor ook uit de in de
vorige noot vermelde plaat,s.
r>) Hij komt nog voor in de acten der ,,Evangelische Gemeinde”
te Velbert 154 op het jaar 1672, en schijnt zelfs nog in 1684 in leven
te zijn geweest: vgl. noot r5).
1s) Acten der ,,Evangelisohe Gemeinde” te Velbert 122.
14) “Empfang und Bericht von Grevenhonern” fol. 1327~ ( A c t e n
der Bergaohe ,, Landesherrschaft”). n Jan i?z der Ulenbeck Kerstgen” beteekent hetzelfde wat in later tijd door .Johann modo Christian in
der U.” werd uitgedrukt. Hieruit blijkt dus, dat Christian althans de
opvolger van den onder 11 genoemden Johann is geweest. Dat hij diens
zoon was, mag voor zoo goed als zeker gelden, 1” op grond van de
wijze van overerving van hot goed Eulenbeck, 2’ op grond van d e
omntxrdigheid, dat zijn onder IV genoemde zoon weder den naam
Johann draagt.
1’) Protocollen van bet ,,Hofdgerioht des Hofes zum Hof zu Velbert”
op het jaar 1684 (stedelijk archief te Velbert).
1s) Toen zin weduwe 21 October 1727 stierf, had zij 13 jaar in
den weduwstaat geleefd (Luthersohe doodboeken van Velbert, bewaard in het Landgericht te Elberfeld).
17) Acten der ,Evangelische Gemeinde:’ te Velbert 243 (254).
Ia) Toen zijn vrouw 21 Octobrr 1727, na 13 jaar weduwe te zin
geweest,. overleed, werd in het Luthersohe doodboek (zie noot 16)
opgeteekend, dat zij 291 jaar gehuwd was geweest. Het huwelijk
moet dus in 1685 hebben plaats gehad.
la) Bij haar overlijden 21 October 1727 was zij 62 jaar en zes weken
oud, zoodat zij in September 1665 moet geboren z;jn (Luthersohe
doodboeken van Velbert).
‘0) Blijkens de notitie bij zijn overlijden op 8 Februari 1734, dat hij
toeu 47 jaar oud was (Luthersche doodboeken van Velbert). Zijn
afstamming blijkt daaruit, dat Johann Henrich Ulenbeok zijn broeder
en tevens een zoon van het onder IV vermelde eoht’paar wordt genoemd. Zie de Luthersche doopboeken en trouwboeken van Velbert,,
aanwezig in het Landgerioht te Elberbeld, respectievelijk op 12
Februari 1721 (doop van Wilhelm’s zoon Christian) en OctoberNovember 1729 (ondertrouw en tweede huwelijk van Johann Henrich).
21) Luthersche doodboeken van Velbert.
22) Blijkens de notitie bij zijn overlijden op 8 Februari 1734, dat
hij 18 jaar en bijna drie maanden gehuwd was geweest (Luthersche
doodboeken van Velbert).
3s) De vader van Nechthildis bewoonde blijkbaar de hofstede ,,zum
Siepen”. Zu behoorde echter ongetwijfeld tot het ‘geslacht, dat de

Geslacht van Rijswijck,
door P H . F. W.

VAN

R O M O N D T.

Gaf ik in het vorige maandblad als punt van uitgang
aan de hand van een paar bijna gelijkluidende handschriften eene ,,fragment-genealogie” van bovengenoemd
geslacht, thans voldoe ik aan de daarbij gegeven toezegging om ook te publiceeren hetgeen ik in den
l o o p d e r j a r e n o v e r verschillende leden dezer familie mocht verzamelen, waarbij o.a. ook het lijvig
dossier van Rijswijck, afkomstig van wijlen Kolonel
Wagner en berustende onder de Handschriften-afdeeling
van ons Genootschap, werd nagegaan. Deze gegevens
betreffen meer in het bijzonder de jongere generaties;
,,Ditzhauser Güther”, een oud kerkelijk achterleen te Krehwinkel,
bezat, waarnaar het zich zu Ditz(en)haus noemde. Het wapen der
familie is aldus: Doorsneden: 1. in blauw drie vierpuntige sterren
van goud, geplaatst éen en twee. 2. in groen drie korenaren van
goud, gaffelsgewijae. Over de snijdingslijn een smalle balk van rood.
Zinspreuk : ,,Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen”
(Jozua 24, 15). Een uitvoerig artikel over de familie Ditz(en)haus,
van omstreeks 1600 af, door Hermann Giersiepen, vindt men in de
Velberter Zeitung” van 24 Mei 1925.
24) Aaten der ,,Evangelisohe Gemeinde” te Velbert 643.
25) Blijkens aanteekening in een Duitsoben familiebijbel.
2s) Acten der .Evangelische Gemeinde” te Velbert 716a.
27) Luthersche doopboeken van Velbert.
23) Luthersohe doodboeken van Velbert.
zQ) Zie ,,Festbuch zur Jahrtauaendfeier der Stedt Velbert”, blz. 16 vlg.
80) Acten der ,.Evangelische Gemeinde” te Velbert” 1047.
si) Het huwelijk had te Velbert plaats (trouwboeken van Velbert).
De ondertrouw is ook genoteerd in het Luthersohe kerkboek van
Langenberg (in het kerkelijk archief aldaar).
32) Lutheraoh kerkboek van Langenberg.
*s) Luthersohe doodboeken van Velbert.
84) Luthersche doopboeken van Velbert.
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wat de oudere aangaat, is het mij niet mogen gelukken
de juistheid der filiatie vast te stellen. Een& twiifel
is hier derhalve vooralsnog niet misplaatst. O:k bra>ht
het raadplegen van de genealogieën der aangetrouwde
geslachten (van Brake11 enz.) weinig licht. Deze zijn
voor het desbetreffende tijdperk vaak onbetrouwbaar.
Moge deze publicatie voor de deskundigen, die over
de oudere generaties dezer familie gegevens bezitten,
derhalve eene aansporing zijn ze mede te deelen.
Tak h.
Van den in kolom 175 genoemden tak A heb ik geene
aanteekeningen over Jan can Rijswijck (VII) en diens
zoon lil’illem (VIII).
1 x . Johan van Rijswijck. Bij resolutie van den Raad
van State i.d. 18 Oct. 1602 werd Jan van Rijswijck,
luitenant van de compagnie van kapitein Hertoch van
Rijswijck, aangesteld tot kapitein over die compagnie,
welke compagnie door laatst,genoemde was gecasseerd. Na in het Noordhollandsche regiment als sergeant-majoor te hebben gediend, werd hij 3 Maart
1628 aangesteld tot luitenant-kolonel en belast met
het bevel over dat regiment tot 30 Dec. 1631, toen
graaf Hendrik Lodewijk van Hanau en Rheineck
van hem het commando overnam. In naam voerde
prins Frederik Hendrik het bevel, terwijl het feitelijk
gecommandeerd werd door den luitenant-kolonel. Te
Zwolle was hij belast met het bevel als onder-bevelhebber van graaf Ernst Casimir. De betrekking van
commandeur dier plaats heeft hij tot zijn dood
vervuld. Hij is kort vóór 8 Jan. 1640 overleden,
daar op dien datum de maagscheid zijner nalatenschap plaats vond. (Mr. A. baron van Dedem.
Register van charters en bescheiden, berustende bij
de Ver. tot Beoef. van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.)
In het, ,Register van Charters en Bescheiden uit
het oud-archief van Kampen. Verz. van Stukken”,
deel VII, blz. 369, komt voor een regest van een
schrijven van hem aan Kampen, i.d. 23 Maart 1612
over een huis hem aldaar toebehoorende. Op 24 Juli
1613 schrijft hij als commandeur van Zwolle over
een gedeserteerd soldaat (deel VIII, blz. 165). Beide
brieven zijn voorzien van zijn opgedrukt zegel.
Hij tr. Zwolle 3 Aug. 1686 Theodora Knappert,
dr. van Thomas en Anna Mulert tot Voorst. Zij
overleed 27 Dec. 163. en werd in de Michaëliskerk
aldaar begraven.
Volgens ,,Gen. en Her. Gedenkwaardigheden in
en uit de kerken der provincie Overijssel” van
Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins waren zijne
kwartieren : Rijswijck - Bandsepooker gen. Dormael - Spierinck - Moore en die zijner echtgenoote: Knoppert - Mulert - Cruijsse - D e d e m .
Volgens ,De Navorscher” deel 33 blz. 139: Rijswijck - Handtschocker gen. Doorwaet - Spyrynck
- Moore - Lanckhals - Zeneghe - Dulsen Roucken.
Volgens het in ‘t vorig artikel aangehaalde H.S.
van wijlen kolonel Wagner: Rijswijck - Doerval
- Spiering - Hoore - Lanckhals - de Rouck
- Duisen - Zemghe.
In overeeqstemming met het bovenstaande zoude
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dus demoeder van Jan van Rijswijck(VI1) nietGertrudis van Heuklom maar. . . . Lanckhals geweest zijn.
In ,De voorname Huizen en Gebouwen van ‘s-Hertogenbosch enz.” van Jhr. Mr. A. F. 0. van Sasse
van Ysselt komt voor een Jan van Rijswìjck gehuwd
m e t Qeertruid M o n i c x , dr. van Willem en van
Barbara van den Ham, waaruit een zoon Willem
v. R., die 25 Juni 1634 aan Hendrik Dachverlies
een steenen huis genaamd Havelsdonck staande te
Belveren onder Haaren v e r k o c h t . Z i j n b r o e d e r
Walraven Dachverlies was gehuwd met Elisabeth
Gerarddr. van Rijswijck. (Wapen de 2 visschen).
Het H. S. van wijlen kolonel Wagner geeft eene
wapenbeschrijving der acht kwartieren; waar zij
overeenkomen met het Armorial Général verwijs
ik naar dat werk.
Rijswijck : Holl.
Spiering : Brab. sept.
Lanckhals: De gu. au col de cygne entouré d’une
couronne d’or.
Duisen: D’arg. au pal de sa.
Doerval: Zie op Dorval ou Dorrwald-Westphalie.
Kleur echter rood en metaal zilver.
Hoore: D’arg. à trois trompes de sa. vir. et liés d’or.
Rouck (de): D’arg au chev. de gu., acc. en chef
de deux merlettes de sa. et en p. d’une tête de
boeuf de sa.
Zemghe: Zie op Zinneghem-Flandre. Metaal echter
zilver.
Komen deze beschijvingen overeen met de wapens,
voorkomende op het wapenbord van Everdina Sloet
te Rijssen? Bij de opgaven der kwartieren valt
nog op te merken, dat Zeneghe en Roucken omgewisseld zijn.
Uit hun huwelijk zijn mij drie kinderen bekend:
1. Willem, volgt X.
2. Lebuina van Rzj’su:ijck, tr. Zwolle 13 Oct. 1607
Borchard van en íoe Waldmanshausen, uit het
graafschap Nassau ; overste. Hij overleed 5 Maart
1625 en werd in de St. Michaëliskerk te Zwolle
begraven.
Uit dit huwelijk z\jn twee kinderen bekend:
a. Magdalena Elisabeth v. W. tr. Henrick Philips
Voecht van Espe.
b. Anna Margrita v. W. tr. Hendrik Sloet, commandeur van de Duitsche orde.
3. Margaretha can Rz.js~Gjck tot Lindelrhorst, tr. Zwolle
30 Mei 1613 Boldewìjn Sleet tot Slotenhagen en
Lindenhorst, geb. 1688, ov. 1649/60, zoon van
Coenraad en Margaretha Hagen. Hij was landrentmeester van Vollenhoven (1621-1648), lid
van de ridderschap van Overijse1 (1621). In genoemd Register van Charters en Bescheiden komen
vele acten hen betreffende voor. Zij zijn beiden
begraven in de St. Lebuinuskerk te Deventer.
Uit hun huwelijk 12 kinderen; zie ,De Wapenheraut”, jrg. 1913.

X. Willem van Rijsw+k, luitenant (16261, kapitein
(1640); op 18 Mei 1660 werd Frans Pückler aangesteld tot kapitein in plaats van wijlen kapt. Willem
v. R. Hij ov. vóór 29 Juni 1666. Hij tr. le. Zwolle
22 Febr. 1626 hZargaretha (de Vos) van &eenw$,
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dr. van Jan v. S. ter Groote Scheer en van Josina van
Wullen. Zij werd begraven in de St. Michaëliskerk
te Zwolle. Tr 2”. Zwolle 3 Juni 1628 A n n a v a n
Itter’sum, dr. van Hendrik v. 1. tot Swervelt.
Uit dit laatste huwelijk:
1. He&rik, volgt X1.
2. P’alraven van Rijswijck, ov. tusschen 19 April
1664 en 23 Oct. 1656; was luitenant.
3. Theodora van Rijswij~k, ged. Zwolle 8 Juli 1633.
4. M a c h t e l d wn Rijsuxjck, ged. Zwolle 29 Dec.
1635, tr. Windesheim (otr. Zwolle 29 Juni 1666)
Berilhard Ripperbant, zoon van Joan R.
6. Jan, volgt XIbis.
6. 1VilEem va?s R~s~wijck, ged. Zwolle 22 April 1638.
x1. IIendrik van Rijswijck tot &.oeruelt, ged. Zwolle
I Juni 1630, ov. tusschen Dec. 1661 en 28 April
1662 ; tr. Elisabeth valz der Lawick, ged. Z w o l l e
8 Febr. lti31; ov. 9 Oct. 1706, begr. Zwolle 18
Oct. d.a.v., dr. van Thomas en Anna van Romunde.
Uit dit huwelijk z[jn mij bekend :
1. Jan Willem can Ryszuijck, op 1 Febr. 1689 aangesteld tot kapitein in het regiment Holsteijn,
verliet den dienst op 6 Aug. 1693; ov. 1736. Op
18 Mei 1735 werd hij beleend met ,‘t Goet Tiodinck” onder Warnsveld en ,,Joling”, als naaste
en oudste mansoir van Thomas Kei..
2. Anna Elisabeth I:an Rijswijck, ov. 1740, tr. Zwolle
18 Juli 1696 Robert va,u der Merwede, geadmitteerd ten landdage van Overijse1 (13 Maart 17%i),
zoon van Johan en van Wilhelmina van der
Beecke. Hij was eerder (Kampen 23 Dec 1687)
gehuwd geweest met Maria Sibilla Elisabeth van
Santen. Hij ov. Oct. 1750 zonder kinderen na
te laten, erfgenamen van hem waren zijn neef
Willem Daniel en zijne nichten Willemina Elisabeth en Aleida Odilia van der Merwede.
XIbis. Jan van Rijswijck, ged. Zwolle 6 April 1637.
Vermoedelijk is hij dezelfde Joan v.R., die 1 April
1672 door de Staten van Overijse1 werd aangesteld
tot kapitein van de nieuwe werving en 2 Oct. 1676
opgevolgd werd door kapt. Ulrich van Trebia .Hij
tr. Heino (otr. Zwolle 12 Aug. 1667) Geertruid dr!
Reijger, dr. van Godfried d.R. Zij testeert als zijne
weduwe te Zwolle 29 Juli 1676.
Uit bun huwelijk zijn bekend:
1. Il’illem Godefri~d ran R~sjswijck, op 13 Juli 1702
a,angesteld tot luitenant in de compagnie van kapt
Paterson. Op 27 Nov. 1704 werd hij aangesteld
tot kapitein van de comp. van kolonel Ernst Lodewijk Wilcke, die ontslag verkreeg in diens regiment, mits gaande met vergunning der Staten
van Overijse1 in de comp. van Reint van Rechteren tot Westerveld en deze in de comp. van
Van Rijswijck en voorts uitkeerende 200 gls. aan
luitenant Van Coeverden, tot deze een andere
comp. verkrijgt. Hij overleed vóór 1 Oct. 1709
en .werd op chen datum vervangen door E. E. A.
van Raesfelt in het regiment van den luitenantgeneraal J. D. van Heijden.
2. Anna Haniw van Rijszoijck, ov. vóór 29 Juli 1676.
3. Hasina Geertruidt van R~jsw~jck, ged. Zwolle 14
Oct. 1660, ov. vóór 29 Juli 1676.
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4. Anna Theodora van R~su$ck, ged. Zwolle 3 Mei
1663.
6. Margrita Xechielt van REjswijck, ged. Zwolle 20
Febr. 1666.
6. Joan Hendrik can REjsunjck, ged. Zwolle 24 Aug.
I 669, Vendrig in 1776; op 12 Nov. 1708 aangesteld tot kapitein in het regiment van den luitenant-generaal Van Heukelom. Op 24 April 1716
wordt Samuel de la Vergue aangesteld tot kapitein in het regiment van den kolonel Benthem
in plaats van wijlen J. H. van RijswQck.
Tak B.
VIL Co+l,elis van Rijswijck, geb. 1617, ov. 1686.
Het eerst vond ik hem vermeld in 1662: Elisabeth
wed. Joris van Weert contra Cornelis van Rijswijck,
castelegn tot Medemblik. (Hof nr. 1076-nr. 3 7 ö ) .
111 de ,Verslagen omtrent ‘sRqks Oude Archieven”,
19 16, 2e deel, blz. 89 B.V. komt over hem o.a. voor:
In het jaar 1672 ging het kasteel van Medemblik
aan de Staatschen over en wat later koos ook de
Spaansch gezinde slotvoogd jonker Cornelis van
Rijswijck de zijde van den Prins van Oranje. Hij
overleed in 1686 en op 16 Oct. van dat jaar volgde
Diederik van Sonoy, stadhouder van Holland, hem
als slotvoogd op. Sonoy zal er tot 1693 gewoond
hebben en na hem is er vermoedelijk gehuisvest
geweest zijn opvolger jonker Hartoch van Rijswijck
(zoon van Cornelis), totdat deze in 1606 vertrok;
ten gevolge van dien werd de slotvoogdij opgeheven.
Als commissaris van de monstering vond ik hem
voor ‘t eerst vermeld op ‘L Sept. 1674: 26 Oct. van
d a t j a a r w e r d h o m gelast de mons&ng in den
Brie1 te doen en het slot van Medemblik te victuailleeren, terwijl hij 16 Sept. 1578 g e c a s s e e r d
werd. Op 6 Maa.rt 1679 werd hij aangesteld als
commissaris van de monstering in het Noorderkwartier van Noord-Holland op een tractement
van 40 g in de maand; 20 Aug. d. a. v. werd hij
als commissaris bedankt.
Hi,j was gehuwd met J u d i t h ( d e R o d e ) van
Heeckeren, ov. in 1699, dr. van Hertwich V.H.
VIII. Hartoch van Rfjsw$ck, ov. 1612. Hij werd 2 Febr.
1691 aangesteld tot kapitein van eene compagnie
voetknechten van 113 hoofden; 18 Oct. 1602 casseerde hij zijne compagnie en ging deze over op
zijn luitenant Jan van Rijswlj’ck.
In 1696197 was hij te Leiden in garnizoen, van
waar hij in laatstgenoemd jaar een verzoekschrift
inzond om in aanmerking te worden gebracht voor
het kasteleinschap van Medemblik. Hij schijnt dit
ambt kort daarop verkregen te hebben. Weer volgt
een uittreksel uit genoemde ,Verslagen”: Nadat hij
in 1606 uit Medemblik was vertrokken en de Slotvoogdij dien ten gevolge opgeheven werd, vertelden
de burgemeesters dier plaats van hem: ,,dat hij
,van een quaet comportement was; dat hij (het
,kasteel) als casteleijn bewoonende ende groote
,,gemeenschap houdende met bittere papisten, sij
,,(des tijds) meenden, dat (hij wel) heijmelijck eenige
,,van sulcke ende andere gesellen, daer op houden
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,0na0 verbergen s0ua0 m o g e n , a i 0 aan vrtn des
,vijants voornemen verwitticht, ten aencomste des,,selffs, den poort overvallen, inhouden ende vijant
,,alsoe voorts in de staat helpen souden mogen, tot
,grontlijcker verderf? v a n a l l e i n w o o n d e r s , ende
,,egeene cleijne swarichheijt van ‘t quartier aldaar”.
Op 12 Mei 1611 draagt Hartogh van Rijswijck,
drost te Medemblik, erfgenaam zijner moeder Judith
van Heeckeren, ,, Den Hekerschen teenden”, gelegen
i n de kerspelen van Doesburg enz. op aan Herman
van Amstel. (Register op de leenen van het huis
Bergh, bewerkt door Mr. 8. P. van Schilfgaarde).
O p 20 Maart 1612 schrijft hij uit Gent aan de
regeering van Kampen, dat hij in 1686 als volmacht van wijlen zijne moeder Judith van Heeckeren
en van wijlen zijn oom Henrick van Heeckeren,
zich als erfgenaam verklaard heeft van de goederen
nagelaten door juffrouw Femme Scheminckx huisvrouw van Geert Looze enz. (Register van Charters
en Besohoiden uit het oud-archief van Kampen,
deel VI, blz. 60 en deel VIT, Verz. van Stukken,
blz. 367.)
Hij tr. Zwolle 6 Dec. 1686 iuargarethn Knopper.&
ov. Zwolle 1638, dr. van Thomas en Anna Mulert
tot Voorst.
Uit dit huwelijk:
1. Robert van R’ijsuxIjck, werd in een tweegevecht
doodgestoken en overleed zonder nakomelingen.
2. Cortlelis van Rijswijck. In 1620 vermeld als vendrig
in de compagnie van Walraven van Heeckeren;
op 6 Oct. 1627 werd hij aangesteld tot kapitein
over de compagnie van wijlen kapt. Van Brederode, voordien was hij daarbij luitenant geweest.
Hij ov. te Nijmegen 8 Febr. 1633 en werd in de
St. Stephanuskerk begraven, terwijl zijne compagnie overging op Pieter Pau.
3. Hartoch van Rijswijck.
4. Thomas, volgt 1X.
6. Jan, volgt IXbis.
6. J o h a n n a van Rijsw~jck, geb. op het kasteel te
Medemblik, ov. te Zutphen en aldaar met de
stadsroeden begraven al Nei 1667; tr. Zwolle
16 Febr. 1616 Il’illen, Key, zoon van Hendrik K.
Hij was voordien tweemaal gehuwd en wel le.
met Cecilia van Heinhem en 20. met Gertrud
Kreyinck.
Zij zijn in de Wslburgskerk te Zutphen begraven.
Uit hun huwelijk:
a . H e n r i c k K e y , o n m o n d i g , erve zijns v a d e r s
Willem. 19 Maart 1623 beleend met ‘t Go&
Tiodinck (vulgo Keymansplaets genant) kerspel
Warnsfeld :
b. Willem Key, was in 1661 vaandrig bij het
Noordhollandsche regiment. Op 3 Sept. van
dat jaar schrijft zijne moeder aan den heer
Stellingwerff, pensionaris van Medemblik, eene
aanbeveling om hem met eene compagnie te
begiftigen. Hij was vijf jaar particulier soldaat
en zes jaar vaandrig van kapitein Johan Rijver
in garnizoen te Moers geweest. Hij was haar
eenige z o o n e n g e b o r e n o p h e t k a s t e e l t e
Medemblik, waardoor het burgerschap haar en
haren zoon aangeboren was. Verder wordt in
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het request vermeld, dat hij gebruikt is geworden om de Ley over te zwemmen, ten
einde de biezenbruggen voor ‘t Sas van Gent
over te brengen. Hij was toen al vaandrig.
(Mil. Spectator 1863).
Hij tr. Wilsum (otr. Zwolle 19 April 1660)
Anna Maria van der Lawick, ged. Zwolle
6 Maart 1629, ov. v66r 2 April 1668, dr. van
Thomas en Anna van Romunde. Hij was toen
luitenant.
Hij werd 13 April 1663 als erfgenaam van
zijn broer Henrick met bovengenoemd leen
beleend, terwijl zijn zoon Thomas het op 11 Juli
1677 verkreeg. Dit leen evenals ‘t Goet Joling,
waarmede Thomas 29 Naart 1706 beleend was,
gingen 18 Mei 1736 over op Johan Willem van
Rijswijck, naaste en oudste mansoir van hem.
Thomas was reeds in Maart 1726 overleden
zonder aescOdOnton, ab intestato.
c. Maria Key, sterft ongehuwd te Zwolle..
d. Judith Anna Key, ongehuwd, te Zutpen 6 Juni
1671 met de stadsroeden begraven.
EX. Thomas run Rijsuxjck, vaandrig van den ambtman
te Grave, otr. Zwolle 16 Oct. 1616 Machtelt v a n
Wijnbergen, dr. v a n W i l l e m Zweersz. v. W. Z i j
ov. te Grave.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend:
1. Jan van Rijs~cijck, vaandrig. Op 19 September
1661 schrijft hij uit Sas van Gent een brief aan
den heer Stellingwerff, pensionaris van Medemblik,
waarin o. m. ‘t volgende voorkomt: ,ick ben de
,enichste van mansoor dien uijt de lijn& v a n
,Cornelis ende Hartoch van Rijswijckse linie over,gebleven is, ende de diensten dien si hebben aent
,landt gedaen, blìjckt genoegh in de kronieken”,
verder ,,ick h e b n u oock tien of elff jaer i n t
,lants dienst geweest ende alsoo ick nu vendricht
,,ben v a n e e n e v a c a n t e compaingie” enz. Hij
verzoekt om met die compagnie te worden begiftigd. (Militaire Spectator, 1883).
2. Hendrina van Rijswijck, ged. Grave Maart 1619,
tr. in 1646 haren neef Christinan de Rechteren
,van Hemert, geb. 22 Maart 1621, zoon van Otto
en Elisabeth van Montfoort.
Zij lieten 3 zoons en 2 dochters na.
3. Amalia van Rijsuxjck, ged. Grave 11 Juni 1626.
IXbis. JaIj van Rijswijck, ov. op nog jeugdigen leeftijd,
tr. Zwolle 8 April 1621 Algonda van Romunde, ov.
26 Oct. 1669, dr. van Arent en Maria de Buissonnet.
Van haar zijn in mijn bezit twee eigenhandige
brieven, gedateerd resp. 1628 en 1648, gepubliceerd
in ,De Wapenheraut” jrg. 1906.
Voor schout en schepenen van Zwolle blijft zij
op 26 Sept. 1648 met hare twee zusters Catharina
en Margaretha van Romunde borg voor hun zwager
Thomas van der Lawick, ontvanger van Salland,
voor eene som van 36.000 car. gl.
Uit dit huwelijk slechts eene dochter:
IUaria Judith van Rijswijck, ged. Sluis 17 Nov.
1621, ov. 1680; tr. (huw. vw. Zwolle 1 Sept. 1648,
zie XxX, k. 94) Qerbert de Buissonnet, gek. Zwolle
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28 Oot. 1619, ov. 7 Aug. 1676 als luitenant-kolonel,
zoon van Berent en van Catharina de Wrede.
Volgens het Register van Charters en Bescheiden
der Ver. tot Beoef. van Overijsselsch R. en G. bevindt zich onder nr. 501, i.d. 11 Jan. 1679 eene
publicatie van den openbaren verkoop van het
adellijk huis en hofstede genaamd Het Lierder Holthuijs in het kerspel Heino aan de Wetering door
Maria Judith van Rijswijck douairière de Buissonnet.
Aanvullingen en verbeteringen van het bovenstaande
zullen door mij zeer gaarne vernomen worden. Tal van
aanteekeningen verzamelde ik van personen van dezen
naam, t.z.t. hoop ik daarop terug te komen. Vermoedelijk
zijn de meeste dier takken in mannelijke lijn uitgestorven.
~~

Familieregister van

Sybrand Verruwhert,

medegedeeld door
Dr. E. J. THOMASSEN à THUESSIXK

VAN DER

H O O P.

De boekhandelaar Sgbrand Verruwhert was geboren
te Enkhuizen, alwaar het huwelijk zijner ouders aldus
wordt vermeld :
den 18 Julius des jaars 1631 Jan Kr!J~SZ. woonende
in de packthuyn ende femtgen Wessels. In de kerckstraat.
getrout van Qeorgen Roose,l op den 25 Aug. Anno 1631.
Het doopregister vermeldt de volgende kinderen :
22 April 1636 Albert.
18 October 1639 Grietje.
25 Augustus 1642 Cqta.
20 November 1644 Cryn.
Merkwaardigerwijs werd hierbij de doop van Sybrand
zelf niet gevonden. Toch blijkt afdoende uit het verder
te publiceeren manuscript, dat hij de zoon was van Jan
Gynszoon (Verruwhert) en Femmeken Wesselsdochter
(Kluppel).

Te Leiden is hij als Sybrant Verhert, boekverkooper,
jongeman van Enkhuizen, wonende in de Kloksteeg,
vergezeld van Wessel zijn broeder te Enkhuizen, aangeteekend 4 Juli, en getrouwd Hooglandsohe Kerk 26
Juli 1661 (hij was sinds 28 Februari 1661 poorter) met
1Margarietn Roovers, jongedochter van Amsterdam (Johannesdochter) vergezeld van haar moeder Susanna de Smeth.
Zij testeeren voor notaris Dirc Toornvlieth 5 Januari
1687. De vrouw is dood 19 October 1691, als hij met
seclusie der Weeskamer, de voogdij aanvaardt.
Uit dit huwelijk zijn te Leiden geboren de navolgende
kinderen :
1. Johannes, gedoopt Hooglandsche Kerk 10 September
1662.
2. Susanna, gedoopt Pieterskerk 4 Januari 1664.
Margareta, gedoopt Pieterskerk 12 Augustus 1666.
4, Joannes, gedoopt Pieterskerk 5 October 1667.
5: Kaerel, gedoopt Pieterskerk 8 October 1669.
6. Carel, gedoopt Hooglandschekerk 24 Maart 1671.
7. Josias, gedoopt Hooglandschekerk 7 Januari 1674.
8. Susanna, gedoopt Hooglandschekerk 16 Maart 1677.
9. Elisabeth, gedoopt Pieterskerk 31 Juli 1680.
10. Lydia, gedoopt Pieterskerk 11 Maart 1682.
l l . Johannes, gedoopt Pieterskerk 3 November 1683.
Het hier medegedeelde, door Sybrand Perruwhert
aangelegde geslachtsregister, afkomstig van de familie

Kluppel, berust in het familie-archief van Jhr. Mr. Dr.
H. A. van Karnebeek. Helaas zijn aan het begin enkele
bladzijden uitgescheurd, zoodat de aanteekeningen eerst
a a n v a n g e n m e t bybrand’s vqfde dochter Lidia. Wij
laten deze aanteekeningen hier volgen en vermelden
daarbij tevens als voetnoten hetgeen er met een
andere hand aan is toegevoegd.
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Fol. 4.
1682. op een Dynsdach zijnde den 10de” Maert ‘s-namiddachs omtrent half vier, is gebooren onse vyfde
dochter en den volgenden dach in de Pieters Kerck
door DO . Petrus Hollebeek de jonge gedoopt en genaemt
Lidia. Getuygen waren mijn swager J o h a n n e s t’an
Kerckhem en syn huysvrouw Maseur Lidia R o o v e r s
nevens Johannes van der Brugge.
Dit kind is overleden den 29” April 1682 oud zijnde
7 weeken en 32 ueren. Is begraven den <Ldon Mey in
‘t graf van oom Scharpenbrant No. 6 in de Middelpand
in de Pieters Kerck.
1683. op den eersten November zijnde Maendach des
morgens ten elf ueren is gebooren onsen sesten soon en
‘s-woensdags avonts den 3 en dito in de Pieters Kerck
gedoopt door Do. Marcus van Es, en Johannes genaemt.
Getuygen waren mijn broeder Kryn Verruwhert.
swager Johannes van Kerchem, Juffr. Catharina van
Zanen, Huysvrouw van Do. Ysaacus Diericq, Predicant
tot Noortwyck en mijn dochter Margareta Verruwhert. 1)
1691. op een Saturdachmorgen over achten den 18
Augusti is overleden Margaretha Roovers, mijn huysvrouw 30 jaer 3 weecken en 2 dagen geweest hebbende
en Moeder van deze voorsz. kinderen.
1699. den 3 Augusti is overleden Karel Verruwhert
die gebooren is den 23 Maert 1671.
Fol 6 Vo

Susanna Perruwhert is’ den 28 April 1709 getrout
tot Leyden aen Symon du Bie 1710 den 4 July des

morgens omtrent 9 ueren is gebooren haer eerste kind
zijnde een dochter en den ti dito in de Mare Kerk gedoopt door Do. Albertus Alberthoma en genaemt Margareta en is overleden den 19 October des selven jaers.
1712. den 7 Maert is gebooren haer eerste soon des
avonds tusschen 9 en half 10 ueren en den Sen dito in
de Pieters kerk gedoopt door Do. Jacobus Boerhave en
genaemt Cteorgius.
1714. den 30 Juny is gebooren haer tweede Dochter
des avonds tusschen 8 en 9 ueren en den 3 July in de
Hooglandsche Kerk gedoopt door Do. Albert Albartoma
en genaemt Margareta 2).
Fol. 11.
Oeorgius Rosaeus daer vader af was Johannes Rosaeus, grootvader Qeorgius Rosaeus, overgrootvader
IIFessel Albertss. Kluppel is met min kinderen achters
kinderen.
Hij is overleden tusschen den 27 en 28 Maert 1694,
nalatende 4 kinderen.
1) In margine: en gestorven int Ceoilia gasthuys tot Leyden (andere
hand) en overleden den 11 Maart 1730 en begraven den 16 dito in
de Pjterskerk.
2) 1’724 den 4 Apryl gestorreven.
1725 ,, 26 Aug. is Susanna mijn suster Susan overleden en
30 Do. in de Oude zijds Cape1 begraven sijnde mijn
” jongste en eenigste f3u5ter.
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Fol. 11~‘.
21 September 1702 overleden 3) Ile?&i& lL?zcppel is
een zoon van mijn moeders broeder Albert Kluppel.
is den eersten Mey 1663 getrout aen Pentjen JWIS,
w e l c k e deu 2tjse Mey 1672 overlijdende, hy van haer
behield twee soonen Jan en Allert overleden 18 July
1688.
Is Juni 1676 hertrout aen Trq?alje de R a e t w e l c k e
overleden is den 6 November 170’1.
Jan Kluppel is getrout den 20 Mey 1691 met PetroVlella vfln Possen. “)
Hendrik Kluppel is overleden den 21 September 1702.
Fol. 12
llTessel I~luppel tot Amsterdam is mede een soon van
Albert Kluppel. Is den 17on Juny 1670 getrout aen Eliza
B o o m en is overleeden den eersten November 1687
naerlatende 2 kinderen, zijnde een soon en dochter:
1. Geertruy 1701 in October getrour aen Isak Schelte
en Octob. 1’709 overleden.
2. Il’essel 1708 getrout. 5)
Fol. 12~0.
1717 is overleden op den 16 January Wemel Bosch
tot Amsterdam is een soon van mijn Moeders suster

D i r c l j e n Wessels is op den eersten October 1670 getrout aen Sara Muller welcke overleden is den Mey
1687, naerlatende drie kinderen.
1. Sara den 21 Agusti 1696 getrout aen J o h a n n e s
Hoeckensuelt en den 23 Augusti 1699 overleden.
2. Cornelia.
3. Wessel, overleden den 6 September 1702. 6,
Fol. 13.
Margarietje Bosch tot Enchuysen is een dochter van
Diwkjen IVessels, is . . . getrout aen Dirck Gerbrandsz.
welcke gestorven is den 9 April 1694. ‘)

3) begraven 0. Z. K.
4) overleeden nalatende een zoon Andreas Kluppel getcout met
Wijntie van Loozen tot Enokhuysen - daarvan 4 kinderen (in macgine:) 1773. 24 Febr. Woenadag morgen ten 3 uucen is te Enkhuysen
overleden And’. Kluppel oud 78 jaar. Kinderen van Andr. Kiuppel:
Jan Awdries Kluppel te Enckhugsen aldaar getrouwt 14 Dec.
1749 met Macgacetha Petconella Verbruggen oud 23 jaar Dochter
van Mr. Frederik Verbruggen, vroedschap der stadt en opperboekhouder van de O.I. Comp.
A. 1757 Zondag morgen 6 feby. Een zoon geboren Woensdag 9
gedoopt Andries Jacob.
ilfargaretha Johanna Kluppel getrouwt met Wessel Kluppel den
25 Augustus des Sondags 1748 ce Enckhuysen. (i.m.:) Mijn Ega
overleden 1’751 Zaterdag middag 14 Aug. 5 uucen oud 27 Jaaren
11 maanden 21 &.
Petronella Catharina Kluppel getrouwt met Cornelis Slijper oud
Schepen te Enohuisen (i. m.: 1755 Zondag 2 November 1756. 23 Junij
Woensdag morgen ten half acht een zoon geboren Vrijdag den 250m
gedoopt Andries Jan 1759 April 21 bevallen van een zoon 25 dittc
gedoopt genaamt Hessel Jacob. 1761 Dec. 16 des nachts bij 12 uuc
bevallen van een dochter gedoopt Wijnanda Margaretha overleden.
Maria Cornelia Kluppel.
‘) met Mettina Verdonk (i.m.: Isac Sohelte hectcout met Hestei
Verdonk) en overleeden 1726. 15 deo. sondagmorgen oud 39 jaarea
nalatende 6 kinderen 2 daarvan jong gestorven en de andere viel
zijn (i.m.: Mettine Verdook wed: Wessel Kluppel overleden 175:
zondag 25 feb’. des namiddags ten 12 uuren):
Wemel Kluppel geboren 20 Oot. 1711 (,zie f. 15”); i. m. 25 Aug.
1748 getcouwt met M. J. Kluppel.
Maria Elisabeth Kluppel geboren 6 Julij (“zie f. 14”); i.m.: 1
April 1738 getrouwt met A. Soherff.
MichieZ Kluvvel eeboren 8 februaciì ” 1722: i.m.: overleden 1E
febij 1742 ongitrouwt.
Peetroaella Johanna Kluppel (geboosen) 13 Dec. 1723 ; i.m. : 1E
Feb. 1749 eetrouwt met Jan van Karnebeek in de oude kerk dool
Dom. Vos. r Maandag nacht 3 uuren 15.. . haar een dochter ge.
boren gedoopt Woensdag 17 Nieuwkerk door Ds. van der Vorm, ge
naamt Cornelia getuygen moeder v. Karnebeek, Willem van der
Berch Ao 1749.
26 November 1770 Maandag avond te 6 uucen overleden Petco.
nella Johanna Kluppel aan een slaapziekte van wemig dagen en be,
graven Zaterdag 1 Decemb. des avonds in de oude kerk int grai
van haar man 68 Laag (?) n. 87.
Weqsel Kluppel heeft zijn belijdenis gedaan A0 1732 20 feby bi;
Ds. Hasmanus van de Wal, getuygen Isaao Schelte en wed. Wesse
Kluppel.
Tdaria Elisabeth Kluppel heeft haar belijdenis gedaan Ao 1733, 2f
Dec. bij ds. Johannes Plantinus getuigen Michiel Vecdonk en wed
Wessel ~Kluppel.
Petconella Johanna Kluppel heeft haar belijdenis gedaan Ao 1741
22 April bij Ds. J. Plantinus getuygen wed. Wessel Kluppel er
Wessel Kluppel.

Fol. 16.
Memorie van Roovers geslacht.
Joost Roovers is getrout met Etageltjen Bouwen Jansz.
dochter, beyde gebooren tot ‘s-Hertogenbosch, en hebben
naergelaten eenen soone genaemt Govert Roovers gebooren tot ‘s-Hertogenbosch op den vierden October 1636.
Govert Roovers is getrout met Hztybrechijen, dochter
van Mr. Jan Reynaerts (Dr. in de medicine en secretaris
tot ‘s-Hertogenbosch) en wiens moeder was Elisabefh
van Lijbergen welcke naderhant troude aen Frans van
H a n e n b e r g , beyde borgers van den Bosch en is dit
Bouwelijk van Gortert Roovers geschiet den eersten
Augusti 1567, en hebben geteelt elf kinderen, soo ten
s) Kinderen van Isaac Schelten en Hestor Vecdonk:
J o h a n n a M a r i a Schelten getrouwt met Dick van der Meulen
hertrouwt met de wed. Westijn (7) overleden 1737 in kraam nalatende: (a) een zoon Dirk getrouwt met de dogter van de Procureur
Spruyt. (b) een dochter Johanna Maria getrouwt met Mr. Jeronimus
Nolthenius.
Elisabeth Scheltetz getrouwt A” 1756 met Arnoldus Ubing.
Ilester Geertruida Schellen getsouwt met Abraham Clemens.
1749 Een doohter gebooren. 1751 een dochter geboocen. Een zoon
geboosen.
Isaac Scheltew getsouwt Ao 1752 April met H. Swaan. 1’753 Een
dogtec geboren: 1754 en 55 een zoon.
7) 1749. 18 feb. Jan van Karnebeek getsouwt Petsonella Johanna
Kluppel. J. v. Karnebeek overleden A” 1769. 28 Juli.
15 Dec. geboren Een dochter Maandag morgen gedoopt Woensdag
17 do genaamt Cornelia getuygen moeder v. Karnebeek en W. van
den Berg.
?771. Maart 14 Donderdag avond ten 6 uusen overleden en begraven dinsdag avond 19 in de oude Kerk in’t graf n. 87 bij haar
vader....
1751. 31 Aug. Dinsdag middag ten een uuren haar geboren een
zoon, Vrijdag avond den 3 Sept. in de oude kerk predikende Ds.
Hacscamp gedoopt door Ds. Vos, genoemt Weasel, getuygen Mettina Verdonk en Wessel Kluppel (i.m.: 1767 21 Oct. overleden aan
uytterende koortssiekte).
1753. 12 Januarij Vrijdag ten 5 uucen haar geboren een zoon gedoopt Vrijdag den 170n in de oude Kerk genaamt Willem, doos Dz.
de Lange. Getuigen Ab. La Pro Huysvrouw voor moeder v. Kacnebeek.
1753. 17 May donderdag morgen overleden aan de Kunderen Siekte
en begraven Maandag den 21ste” do in de oude kerk.
1754. 29 July Maandag Morgen voor 5 uuren bevallen van e e n
zoon, den 31 ditto Woensdags avond gedoopt in de Zuyderkerk
door Ds. G. Kolenkamp getuygen Moeder v. Karnebeek en Adriaan
Soharff, genaamt Willem; (i.m.:) 19 Aug. 1766 dinsdag ochtend te
10 uuren overleden aan te tering.
1758. 20 Maart Maandag middag om een uur geboren een zoon
den 22’L’ ditto Woensdag avond in de Nieuwe kerk gedoopt door
Ds. Sercuriec getuigen A. Scharff en Huysvrouw -: Jan.
(i.m.:) 1768. 5 Sept. Maandag morgen om 113 uur na een uytterende siekte overleden.
1761. 7 Junij Dinsdag middag om 12 uuren geboren een zoon.
Vrijdag 12’n gedoopt in de Westerkerk Predikende Ds. Kulenkamp
door Ds. P. Noordbeek, genaamt Adriaan getuygen W.. . . van den
Bergh en de vader.
1763. 30 Januarij Sondag morgen in overstaande vrouw bevallen
van een zoon gedoopt Woensdag avond in de Nieuwe kerk door
Ds. R. A. ten Brinck genaamt Pieter gctuygen A. van Hasselt en
Huysvrouw.
1764. 8 Januarij Sondag avond omtrent 6 uucen overleden.
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ten Bosch, Breda als tot Goch, in ‘t land van Cleef.
Als :
Eageltjen, gebooren tot ‘s-Hertogenbosch 1559, den
24sten February gestorven tot Amsterdam out 25 jaer,
3; zijnde getrout geweest aen Adriaen van der Hoeve,
bij welcke een dochter hadde die 2+ jaar oud zijnde
tot Amsterdam gestorven is.
Jan, gebooren tot ‘s-Hertogenbosch 1661 den eersten
Juny.
Thobias geboren tot ‘s-Hertogenbosch 1562 den 9en
January, gastorven tot Boeckstel 1663 den 20n Mey.
Joost, gebooren tot Goch 1564, den.. . gestorven tot
Cleef 1575 den 20Ston October.
Elisabeth geboren tot Breda 1565 den 3”” February,
gestorven tot Goch 1576 den 16 Augusti.
Su.salzna, geboren tot ‘s-Hertogenbosch 1666 den 12
November gestorven tot Goch 1575 den 17 Agusti.
Sara, gebooren tot Goch 1668 den 13 Juny, gestorven
tot Goch 1568, den ssten November.
Sara, gebooren tot Goch 1669 den Ben October, gestorven tot Goch 1575 den 30” September.
Martha, gebooren tot Goch 1670 den 3den September,
gestorven tot Goch 1575 den gden October.
Joost, gebooren tot Goch 1572 den 30” F e b r u a r y ,
gestorven tot Goch 1575 den eersten November.
c Tan, gebooren tot Goch 1576 den 38n January.

De kinderen van Boudeqn Roocers t o t H a m b u r g
van de Coldermans tot Haerlem, de Muynincks, Delafailles
de Steltes, de Peckius in Zeelant, de vcA?a der Natte e n
meer andere, zijn van de vrienden van Haras Roovers
zijde geweest, doch hoe na die bestaen hebben is onbekent’, alsoo de kinderen jong waren als sy haer vader
Hans Roocers verlooren en daerdoor de vriendschap
schijnt verstorven te zijn.
(Wordt vervolgd).

Cfovert Roovers, hiervooren gemeld is overleeden den
90” July 1600 oud zijnde omtrent 64 jaer, en Huybertjen
syn Huysvrou is overleden den loden April 1609, oud
zynde omtrent 71 jaer,
Fol. 15~.
Jan, gemeenlijk genaemt Hans Roovers, oud zynde
34 jaer, is op den tweeden February 1610 getrout aen
Margareta Dochter van Charles de Beauljeu en Margareta
de Vos, oud zynde omtrent 20 jaer, en hebben naergelaten ses kinderen.
Als
Goovert Roovers, gebooren tot Haerlem den 16den
Mnert 1611 getrout 1536 aen Lidia de Smet.
Karel Roovers, gebooren tot Haerlem den 248ten September 1612, getrout 1640 sen Susanna de Smet.
Mary, gebooren tot Haerlem den 3den Maert 1616,
tot Amsterdam 1639 getrout sen Michiel Porsoy, gestorven den . . . Mey 1641 oud 25 jaer naerlatende 2
kinderen die ook jong gestorven zijn.
Engeltjen, gebooren tot Haerlem den loden April 1620,
getrouwd 1645 aen Jara Szceers.
Salomon, gebooren tot Haerlem den 2@to* Maert 1622,
na Oost-Indien gevaren in April 1640 en tot Batavia
overleden den 11 April 1641, zijnde ongetrout.
Hester, gebooren tot Haerlem den 28 sten Maert 1622,
getrout 1655 aen Peter 7erzoit, overleden 1667. July 29
en 1668 aen Hen&ick Perwey, overleden 1671, gestorven
den 12den February 1673 sonder kinderen.
Hans Roovers mijn vrous grootvader is overleden op
den 23~18~ November 1625 oud omtrent 60 jaer, leyd
bij syn ouders begraven tot Haerlem in ‘t Choor van
d e groote Eerck.
Margnreta Beauljeu wedue Iloovers is overleden den
4den Augusti 1628 oud omtrent 38 jaer. Is begraven
tot gmsterdam in de heilige stee.
Memorie.

Genealogie van het geslacht Baerdt of Baarda,
door Dr. A. L. HEERMA

VAN

Voss en D. D. OSINGA.

(Vervolg van XLVIII, 182.)

Symen Symens, bruiker van Osinga-state te Schettens,
overl. aldaar Dec. 1780; gehuwd met Trijntie Hesselsdr.,
overl. Schettens 22 Mei 1813, liet uit vier zoons:
Hessel, Pytter, Douzce en A g e Symeras Bnnrda e e n
talrijk nakroost na, gevestigd o.a. in Menaldumadeel,
Baarderadeel, Wonseradeel en Wymbritseradeel.
Hiertoe behoort o.a. hun kleindochter Trijntie
Hesselsdr. Baarda, geb. Tjerkwerd 10 Oct. 1790,
overl. 23 Nov. 1860, wier wapen voorkomt op
een zilveren lepel, aanwezig op de Friesche zilver
tentoonstelling van 1927 (Cat. NO 441) t.w. gedeeld: rechts de Fr. halve adelaar; links doorsneden; boven: 3 klaverbladen (1 en IL), beneden:
2 eikels naast elkaar.

Te Makkum en Sneek komen eind 18” en begin 190
eeuw Baarda’s voor, afstammende van Sjoerd Ottes,
die te Makkum 16 Juni 1748 huwde met Antje Yemes,
o.a. de kinderen (Sjoerd, Antie en Rienk) van zijn zoon
Otto Sjoerds Baarda, gehuwd Makkum 30 Juli 1776 met
Akke Jacobsdr. Glas, el. Makkum 1782, Oldeberkoop
1786, Sneek 1791.
A u k e Minks Baarda, boormaker te Sneek, huwde
10 Antie Sjoerds, el. 1687, 1693 ; 20 Sneek 7 Oct. 169s
Mymckjen Branda, overl. 1726. Naast een dochter Saakjeqz
had hij uit het eerste huwelijk een zoon Sjoerd Bukes
Baarda, gehuwd Sneek 16 Mrt. 1711 met Antje Jetsedr.
Nauta, uit welk huwelijk kinderen.
Te Franeker: Claes Pieters Baerdt en Geert Sjoerdsdr.,
wed. van N.N., el. 1601.
Aldaar mede: lbeitie Sikkedr. Baarda, overl. 28 Dec.
1761, oud 36 jr., gehuwd met Gerryt Luitjes Roorda,
raad en vroedschap te Franeker, overl. 29 Juni 1779,
oud & 64 jr. (grafzerk in de Martinikerk).
Te Harlingen huwt 2 Nov. 1617 Ruierd Fransen Barde
met Antie Volckertsdr.
Hun zoon is wellicht de soldaat Frans Baerdt, d i e
er 10 14 Oct. 1668 huwde met Aaltje Bottedr.; 20 2 Dec.
1674 met Grietje Ydedr. Uit het eerste huwelijk : l’rijntie,
uit het tweede: S u z a n n a .
Terzelfder stede lieten Hendrick Baar en Maeyke
Idsedr. 3 kinderen doopen: Jancke, 2 Juli 1662, Daniel,
21 Febr. 1664 en Haras, 11 Mrt. 1666.
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F e t k e D.dr. Barde wordt gedoopt te Bolsward 30
Mei 1622.

Jarich Baarda, brouwer te IJlst, huwt aldaar 14 Mei
1711 met Aukjen Haanstra, van Sneek, en laat er 20
Mrt. 1712 een zoon Auke doopen.

Cornelis Hendricks Baer( ged. Leeuwarden 26 Jan.
1648, commies en proviandeur in de Dyler Schans,
huwde te Leeuwarden Apr. 1668 Helena Kamminga,
e.1. lidm. aldaar 1672 (vgl. A Vbis).

Te Groningen huwden 17 Oct. 1722 Jan Pieters Barda,
van Franeker en Trijntje Hendriksdr. wed. van Sjoerd
Jensjes aldaar. Hij was erfgenaam van Tietje Jansdr.
Baarda, die 22 Mei 1777 te Franeker, als weduwe van den
vroedsman Claes Herres Tjensma, kinderloos overleed.
Joost Claesen Baarda, (zn. van Claes Joostes en Ytie
Joukedr.), hoenderkoopman, huwde 10 Sexbierum 12 Feb.
1719 Grietie Douwedr., van Cubaard; 20 aldaar 6 Juni
1729 Wilhelmijntie Thomasdr. Bosma, wed. van Wopke
Crispinus te Franeker ; 3” Franeker 21 Apr. 1731 Dieuke
Wytsedr., wed. van Anne Sioerds. Koopman te Sexbierum
zijnde, werd hij in 1708 burger te Franeker, alwaar
hi uit zijn derde huwelijk drie kinderen: Tjitske, Klaas
en Rein liet doopen. Zijn broeder Joucke Claesen was
in 1719 en 1724 slager te Sexbierum.
Pieter Clnesen Baarda, geboortig van Minnertsga, werd
in 1706 te Franeker burger en huwde aldaar 30 Apr.
1729 met Stijntje Jacobsdr.
Doedje Sybrensdr. Baerdt huwt 1oLutkewierum 16 Apr.
1742 Jan Clases Staatstra, opzichter, overl. Bergum
16 Nov. 1773; e.1. van Lutkewierum naar Ytens 1748,
van Grauw naar Bergum 1763; 20 Drogeham 27 Aug.
1780 Joachim Hoppers aldaar.
Rinske Baarda, huisvrouw van den fiscaal J. Ritsma,
was lidmaat te Schingen 16 Nov. 1703.
Jan Broers Baarda (zn. van Broer N. en Bauk Jans,
te Arum 1718) huwde 10 Gertje Dircksdr., e.1. A r u m
1718, Longerhou 1722 (kk. : Broer en Dirck) ; 20 Schettens 23 Oct. 1740 Mintje Sybrensdr. (kk.: Rintie e n
Yttie).
Zijn zuster (2) Setske Broers Baarda, huwde te Schett e n s 10 14 Dec. 1 7 0 4 W y b e Meinerts H o y t i n g a . , 20
2 Apr. 1726 Jenne Jotjes, van Folsgara.
Pytter Jansen en Meinfie Baarda lieten te Tjummarum
14 Apr. 1693 een zoon Johannes doopen, die wellicht
identiek is met J a n Pieters Baarda, w i e n s w e d u w e
Siouckjen Tammesdr. in 1724 te Franeker voorkomt.
Bonno (BoGfacizcs) Baar&, cadet i/d comp. Foegen,
werd 17 Febr. 1693 aangesteld als vaandrig o/d serg.
maj. Taco de Sighers ther Borch, en woonde als ZOOdanig te Roordahuizum 1711, 1720; als oud-vaandrig
1726. HQ overleed er kinderloos (een dochter(?) A n t i e
Bonnes Baat&, wed. Hopperts 1717, overleefde hij dus)
Juni 1733 en liet als erven (0. m.?) na: Saakjen Baal*da
(vermoedelijk = Saaeck Claesedr. Baarda, die te Rauwerd
10 Mr. 1689 huwt Claes Reiners; e.1. aldaar 1712) en
Trijntje Claesedr. Baarda, gehuwd met Jan Gerbens (Bottinga), overl. vóór 1766 (wellicht identiek met C VI
zcndecies 3).
_-~

Taetske Reirlsdr. Baar&, op bel. ged. Sexbierum 16Febr.
i766, overl. vóór 16 Nov. 1772, huwt (ondertr. aldaar
28 Sept. 1760) Hessel Symons; e.1. op Coehool onder
Oosterbierum 1761, 1772.
In Wymbritseradeel komen nog voor:
Jelte Johannesz. Baarda en Sytske Reynsdr., e.1. met,
attestatie van Uudega te H.eeg 1685, die o. a. een zoon
Johannes Jeltes Boards hadden (ged. Heeg 14 Nov. 1697)
met kinderen: Jelte, Sytske en yrij?alje.
Hiltie Johannesdr. Baarda, gehuwd met Ids Idses
Postma, lidmaten te Nijland 7 Oct. 1696, e.1. aldaar 1732.
Ysbrant Johans Baarda, van Oppenhuizen, huwt
[ondertr. Sneek 23 Febr. 1696) GrietjeThomasdr. Boelens;
9.1. Oppenhuizen 1740.
In Kollumerland :
Rombnrtus Henrici Baerdt, overl. vóór 30 Mrt 1641,
gehuwd met Corneliske Berntsdr.
TGgZe Baerdt is in 1662 meier te Zwichem.
Te Harlingen komt nog voor: Willem H. Baerdt,
vroedschap aldaar 1766, 1768, kinderloos overleden 18
Nov. 1762; zijn weduwe was Rinske Piersdr.,
terwijl er in 166ti woonde : Gillis Baerdt, wiens dochter
Cfrietie (toen reeds overleden) gehuwd was met Seerp
Tiepkes, onder de klokslag van Harlingen.
_4ttje Baarda (dr. van Sjoerd Tjepkes en Antje Annes),
ged. Hallum %9 Oct. 1713, huwde aldaar 21 Dec. 1732
Bouwe Montes Boersma, die te Hallum 22 Juli 1742 hertrouwde met Maartje Arjensdr. aldaar.
Tjaltje Matheusdr. Baarde werd 9 Mrt. 1770 op belijdenis lidmaat te Leeuwarden.
Jan Wielschade huwt te Franeker 20 Nov. 1793 met
Akke Baarda.
Te Oosterwierum huwen 30 Apr. 1797 Johannes Jans
Faber en Pietje Meyntedr. Baarda.
Evert Pieters B a a r d a , geb. te Pingjum, huwde te
Harlingen 30 Sept. 1806 met Baukje Pietersdr. Bakker,
van Sexbierum en overleed t,e Franeker 28 Mrt. 1819,
oud 80 jaar.
Baukje Pietersdr, L?aarda, geb./ged. P i n g j u m 23128
Aug. 1740 huwde Dirk LRutenbach en overieed als wed.
te Harlingen 22 Juli 1820.
Beiden waren kinderen van Pytter Everts en Trijntje
Heintjedr.
.7ohanneske Baarda (dr. van Sytze Jentjes en Antje
Hansedr.), ged. Wirdum 11 Mei 1762, overleed te Hnizum
16 Mei 1836 ongehuwd.
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Doetje Wybedr. Baar& (dr. van Wyhe Jans en Reinskje
Lolkedr.), geb./ged. Britswerd 11 Dec. 178917 Mrt. 1790,
overleed te Menaldum 26 Oct. 1836, als huisvrouw van
Pieter Hessels Kooi.

i n dato 31 Maart 1666 in het Nassausch Domeinarchief
stast opgeteekend en dat hieronder volgt. Voor alle
:ekerheid heb ik de moeite genomen de 3 registers
,Orange, Vranckrijck en Bourgondië” genummerd 2,
b en 4 (Inv. Nass. Dom. Arch. 598-597) en het tijdrak 1647-1678 omvattend, door te lezen. Helaas werd
nergens de naam van den ingenieur Ivoi meer aange,roffen. Opmerkelijk, doch wegens den oorlogstoestand
vel begrijpelijk is, dat in de laatste zes jaren van
)ovengenoemd tijdvak de stukken veel geringer in aantal
:ijn, dan vóór dien tijd. Van eene acte d.d. 21 Aug.
1674 i), zooals bijlage a. aangeeft, is geen spoor te vinden.
Thans volge uit: Régistre de commissions appointenents, lettres et autres actes touchants l a P r i n c i p a u t é
l’orange, Terres et villes adjacentes et autres places
m France que des biens de la Maison de Chalon et
2hastelbelin, situés au comté de Bourgoigne NO 6 9 7
7an fa 2 9 6 :

Te Leeuwarden overleed 7 Nov. 1814 Beiske Bnarda,
oud 63 jaar, huisvrouw van Jan Adrians.
Imkjejz Baarda (dr. van Jacob Nannes en Noentje
Gerbensdr.) overleed te Oosterwierum 17 Oct. 1821, oud
72 jaar, als huisvrouw van Andries Sikkes Lantinga.
Is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat een deel der
hiervoor opgesomde personen hun geslachtsnaam aan
herkomst uit het dorp Baard ontleenen, van de volgende
staat hetzelfde vast.
R e y n Hymens (Baerd), geb. te Baard, wordt burger
te Franeker 10 Juni 1699, kaarsemaker aldaar 1709,
in 1716 als gewezen pachter der tabaksimpost uitgeweken naar Emden en vervolgens gevangen op het
Blokhuis te Leeuwarden. Hij huwde 1” ger. Haskerland
23 Febr. 1689 Ycke Jansdr., 20 (0. Harlingen 3 Sept.
1713) Antje Willemsdr. Groenewol, Zijn kinderen Jan,
Douwe, Aaltje, Teetske, Pyter en Willem, meerendeels
gedoopt te Joure, komen later te Franeker voor; nakroost van hen is niet bekend.
De kinderen van Jefre Jans (overl. Harlingen 26 Oct.
1808) en Trijntje Agedr. (overl. Baard 1800), allen geboren te Baard, alsmede hunne afstammelingen te Stiens,
Franeker, Grouw, Beetgum en Harlingen noemden zich
Baarda.
Uit Ysbrnndt A&riesr. (overl. Gaast 1780) en Wu$e
Aededr. (overl. Tjerkwerd 1760), el. te Baard 1728, te ,
Tjerkwerd 1736, is ten slotte een wijdvertakte B a a r d a familie voortgesproten, gezeteld te Workum, in Wonseradeel en laatstelijk ook in Achtkarspelen.
;__
A a n Baarda-zathe te Holwerd ontleenen vrij zeker
hun familienaam :
Jan Cornelisz. Baarda, mennoniet, te Holwerd 1689,
1693, en Jarigh Heuytes Baarda, verkoopt 1711 land te
Raard.
De navolgende personen eindelijk zijn vermoedelijk
van elders in Friesland geimporteerd:
Roeloff Jansen Baerdt, chirurg@ te Leeuwarden 1667,
huwt aldaar 3 Oct. 1647 Hendrickien Aerntsdr. Sittert.
J u r r i e n Baert huwt te Leeuwarden 17 Nov. 1692
Elisabeth Eibels
Abraham van Baarde komt in 1789 met attestatie van
Sneek te Leeuwarden en vertrekt vandaar in 1794 naar
‘s-Hertogenbosch.
K O R T E MEDEUEELIl\IGEN.

Familie d’Yvoy.
(XLVIII, 43-49, 138-147, 183-184).
De bijlage a. afgedrukt op kolom 141 van dezen
jaargang trok de aandacht van Mr. Bylsma, die wederom
de goedheid had mijne aandacht te vestigen op hetgeer

Acte pour Maximilian Ivoy comme ingenieur en la
Franche Comte de Bourgoigne en date le 3 t mars 1666.
Son Altesse de l’advis de Son Altesse Nadame la
Princesse douairière d’0raage tant pour elle qu’estant
requise et authorisée par sa Najte de la Grande Bretagne
3t par Son Altesse Electorale de Brandenbourgh ses
très honores tuteurs, ayant asté informé sur la personne
deMaximilien Iroy Ingenieur serait utile à son service
en la Franche Comté de Bourgoigne a trouvé bou et
ordonné par testes que le dit Ivoy sera employé par
son très cher cousin le comte Frédéric de Dohna comme
aussi par les lntendants et officiers de sa dite Altesse
en la dite Framhe comté et aux occurences dont il le
trouvera capable. En considération de quoi le RT Receveur Genera1 de Son Altesse au dit pays Philippe
le Noine aura à payer annuellement au dit Ivoy la
somme de quatre cents florins. Le tout par provision
et jusque à autre ordre. Faict à la Haye le 31ieme mars
1666.
Wijders acht ik commentaar overbodig.
BIJLEVELD.

De herkomst van het geslacht Burger.
Volgens Ned. Patr. 1914 zou Gerrit Burger (111) eerst
gehuwd zijn geweest met Elsje van der %aas en daarna
als weduwnaar hertrouwd zijn met Hester Commersdr.
In werkelijkheid overleefde Elsgen can der Maes haar
man, hetgeen moge blijken uit het giftboek van 18
Mei 1674:
,,Henrick Hensbergen als getrout hebbende Neeltje
Warnaerts van der Maes, soo voor sig selven, voort
k part en wijders als speciale Last ende p r o c u r a t i e
hebbende van Cornelis ende Maritje Warnaerts, te samen
kinderen ende erffgenamen van Warnaet Jansz. in sijn
leven Mr. Scheepstimmerman alhier, s[jnde de selve
procuratie geinsereert in seeckere acte van coope, gepasseert vuor Philips Basteels, notaris ende seeckere
getuijgen, alhier op den 9e May 1674, ons schepenen
geexhibeert, geeft in die voorsz. qualiteijt aen Elsje IYarnaerts van der Maes wed. van Berrzt Jocobsz. Bwger,
gifte ende eijgendom van vier vi!fIde p a r t e n v a n e e n
scheepstimmerwerve met de huijsmge ende ‘ t v e r d e r e
l) 1671 is eene drukfout.
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getimmer daerop staende (waer in haer coopersse ‘t resterende vijfde part is competerende), staende ende gelegen aen de zuijdsijde van de scheepstimmermanshaven
ofte in de boomtgens”, etc.
Gerrit Burger, die met Hesier Commersdr. h u w d e ,
moest dus een andere zijn dan Gerrit Jacobsz. Burger,
die eens de echtgenoot was van Elsgen TVarnaertsdr.
van der .LYaes en ik veronderstelde, dat dit ten overvloede uit zijn huwelijksinschrijving zou blijken.
Zijn huwelijk vond ik in de stadstrouwboeken 28
Oct. 1663 voltrokken.
,Gerrit Burgersejl, Jongman van Vlaardingen, met
Hester Commers, Jongedochter van Rotterdam, beijde
woonende alhier”.
Behalve, dat uit deze inschrijving blijkt, dat hij van
Vlaardingen herkomstig was en dus met het reeds
te Rotterdam gevestigde geslacht Burger in geen relatie stond, verdient het ook opmerking, dat hij vermeld wordt als Burgers en. Bij den doop van twee kinderen in de Remonstrantsche kerk 31 Juli 1667 en 7
Febr. 1672, wordt hij resp. Burgertsz en Burgerse genoemd.
Zin vader heette dus Burger met zijn voornaam en
ik zou mi wel sterk vergissen, indien zijn vader niet
w a s B u r g e r t Pauwels, die met Jannetje en Trijntge
Burgersz. voorkomt als getuige bij den doop van zijn
dochter Neeltge 31 Juli 1667.
W. A. V A N R I J N.

teerd binnen Haarlem 16 Juni 1760 (Wapenheraut 1916,
blz. 266). Mogelijk zijn dus beiden te Haarlem gehuwd.
Zwolle.
A. HAOA.

Schitntnelpenninck.(XLI, 33). Fockele Henricks, huisvr.
van Iiervnen Jan Il’erners, legateert bij testamentaire
disposities van 22 April en 27 Mei 1627 aan haar nicht
Elisabeth, huisvrouw van Thomas Schimmell~enninck,
wonende te Zwolle, 100 ggl. Voor het hoogschoutengericht van Hasselt stelt Thomas Schimmelpenninck
namens zijn vrouw Elisabeth Jans op 10 Nov. 1642 een
eisch in tegen de erfgenamen tot uitbetaling van dit
legaat. (Processtukken hoogschoutambt Hasselt).
A. HACIA.

Vae Zuylen van Nijevelt. (XXXVII, 307-312).

Aaltje Gysberts, wede. IVillem Nijvelts, huwt te Zwolle
17 Febr. lö87 Laurens Koek. Laatstgenoemde is dus
niet, zooals t. a. p. werd verondersteld, een aangehuwde
oom, maar de stiefvader van Gysbert Willems Nijcelt
(generatie 111). Vgl. Ned. Adelsboek 1923, blz. 324.
A. HAQA.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Bönninghausen (von). Is het mogelijk het navolgende
voor mij in te vullen : Abraham Verspyck, ged. Nijmegen

4 Jan. 1691, tr. 20 N e e r b o s c h 1 7 Auga. 1 7 3 1 Clnra
Maria Sibylla (barones? Í’) T*on Bönninghausen, geb. . . .
gest. Doesburg 27 April 1792, dr. van,. . en van.. .
(Dit zijn de ouders van Ida Charlotte Verspyck X
Mozes Pieter van Eijs.)
Gorinchem.
VERSPYCK .

Boutneester. (XLVII, 378 ; XLVIII, 26). J o c h u m
B o u w m e e s t e r , in de Dieserstraat, doet 20 Dec. 1763
belijdenis, 1 Juli 1726 (attestatie) naar Haarlem. (Lidmatenboek Zwolle).
Klaas Bouwmeester, glazemaker, van Zwol, geadmit-

Bruynenburg (van). (XLVII, 316, XLVIII, 26-28).
Jacobus Bruinenborg, gehuwd met Wichmoed Voomherg,
woonde in 1766 te Raalte.
‘s-Gravenhage.
J. D. J O R D A A N.
Cate (ten)-Schimmelpenninck. (XLVI, 187). De Heer
Mr. G. Schimmelpenninck, oud-burgemeester van Wijhe,
heeft mij medegedeeld, dat volgens zijn familieaanteek e n i n g e n ( n i e t g e d o c u m e n t e e r d ) Marijken Schivnmelpenninck, geboren tusschen 1674 en 1678 (in 1673 werd
een oudere zuster geboren en in 1678 een jongere broer)
en gehuwd in 1696 met Lamóert ten Cate, tot o u d e r s
heeft gehad: Jan Schimmelpenninck, geb. 1648, overl.
1713, en Christintc Costers te Almelo, gehuwd in 1671.
(Zie Ned. Patr. 1910, ook Ned. Adelsboek : Jaq& Schimmelpenninck, geb. Almelo, April 1647, overl. aldaar in 17 I 1,
tr. Almelo 19 Dec. 1671 Christivza Coster, dr. van Gerrit
Coster ; zooals men ziet zijn deze beide opgaven niet
geheel gelijkluidend wat de jaartallen betreft).
Is iemand thans in staat omtrent de ouders van
Cambert ten Cate, geb. & 1670, inlichtingen te verschaffen?
A.
Mr. T. J. N. T . C.
Colff (van der)-van Breugel. (XLVIII, 189). Voor
Jacob l:ala der Gracff(??) en Elisabeth ra?2 Drunen zij
verwezen naar mijn artikeltje in ,De W a p e n h e r a u t ”
jaargang 1908, waarin een paar drukfouten voorkomen,
die echter voor den aandachtigen lezerniet zinstorend zijn.
Het daar door mij aangevoerde probleem is m. w. nooit
verder bezien, zoodat ik daaromtrent nog evenzeer als
in 1908 in het duister tast.
Indien inderdaad J a c o b vava de Graeff, gehuwd met
Jacomigaa van Drunela, identiek is met J a c o b v a n de,
Graaf, den man van Elisabeth va?a Drui?aen, dan is òf
Johan v. d. G., gehuwd met Hejirica valt LVertingen, niet
hun zoon, òf de opgave van hunne kinderen bij Vorsterman van Oyen is onvolledig.
Het in bedoeld artikeltje genoemde M. S. bevindt zich
in de Verzameling ,van Maanen” op de bibliotheek van
het Genootschap.
Amsterdam.
W. V A N MAANEN.

Dwars. (XLVII, 316). Gerrit Dzcars, krank zijnde, en
Albertjen Jansel Vos, eheluiden, testeeren voor het
schoutengericht van Wijhe 20 Sept. 1736. Hij bezit o.a.
een steenbakkerij en staat in het register van den 10000”
pennink van het jaar 1733 getaxeerd op 15000 gl., de
hoogstaangeslagene in het karspel Wijhe na de bezitters
der havezaten. In het register van 1738 staat de wede.
Gerrit Dwars en kinderen op hetzelfde bedrag getaxeerd.
Erfgenamen volgens het testament zijn hunne 6 zoons
Derk, Frederik, Jannes, E?agbfrtzls en Cornelis Dwars
benevens Gerrit van Enst, onmondige zoon van Peter
van Enst bij wijlen hun dochter Alaua Dwars.
Albertje Vos, wedo. Gerrit Dwars, stelt zich 12 Dec.
1744 voor het schoutengericht van Wijhe borg voor
haar zoon Cornelis Dwars, schout van Olst, als ontvanger
v a n h e t d i e n s t b o d e n g e l d , v u u r s t e d e g e l d e n 1000°~
pennink.
A. H A G A.
Zu:olle.
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Engelen, ,, Johannes Engelen, Aquisgranensis,” studeerde 1641 te Bremen, was 1644-149? predikant der
Qeref. Gemeente Süchteln en verscheen ter Guliksche
Prov. Synode te Wassenberg op 16/16 Mei 1664 als
,,Deputatus Clivensis” en ,,M(iniste)r in Gennep”.
In de ,Matrikel der Universitat Marburg” staat onder
16.1X.1673 : ,,Qerhardus Engelen Groninganus”.
Gevraagd de geboorte-, huwelijk- en overliidensdata
van genoemden Johannes Engele n en van z:jne echtgenoote. Was hij nog elders predikant? Zoo ja, waar?
Frankfort n/Main.
HEINILICH MULLERS.

Gadso Coopma?as (1746-1810) Jacoba Elizabeth Slfcr,enisse Pous, eerst gehuwd met Mr. Daniël van der Haer?
Leiden.
B IJLEVELD .

Golberdingen (van). (XLVII, 380). Deze familienaam
komt veel voor te Asperen en Heukelom.
Asperen 2 Dec. 1624: Cornelis van Cfolberdinge’s
weeskinderen, nl. Lysken Cornelisz. en Heesken Cornelisz.,
de onmondige kinderen Mayken en Der k Co r n e 1 is E.,
waarvan voogd Gerrit Willemsz. van Benthern, machtigen
Derk Tielemans enz.
Lysken Cornelisz. tr. Jan Aarts de Swart, burgemr.,
schepen en hoogdijkheemraad te Asperen tusschen 1644
en 1663. Acte 19 Aug. 1676.
Heesken Cornelisz. tr. Gerrit Aarts de Swart.
Maykera CorneÍisz. tr. Joost Ariens Bollaert, burgemr.,
schepen, secretaris en gadermeester te Asperen, zoon
van burgemr., schepen en secretaris Arien Joosten Bollaert en Ariaantie Meyer.
Derk Cornelisz. van GLolOerdinge tr. L y s b e t h
Jans de Worm, dr. van Jan Daniels de Worm, burgemr.
van Heukelom. Hij was schepen 1642-‘44, ‘4%‘49, kerkmeester 1662, hoogdijkheemraad 1648-1653 te Asperen
en later 1660-1666 schepen en waarsman te Heukelom,
waar hij zich blijkbaar vestigde na een proces met den
drost van Asperen.
Van hem gedoopt te Asperen:
11 Oct. 1637 Claus.
10 Dec. 1639 M a r i a .
14 Juli 1641 Daniel.
13 Dec. 1643 J a n .
4 Juli 1649 J a n .
8 Jan. 1601 Anthonis.
Claas Dìrksz. L’an Golberdinge is in 1671 en 1672 schepen
te Asperen, Jan Dirksz. van Bolberdinge in 1 6 8 1 e n
1687 schepen te Heukelom, lti82-‘83, 1687-‘89 burgemr.,
1693-‘96 hoogdijkheemraad aldaar.
Daniel D i r k s z . v a n B o l b e r d i n g e h u w d e m e t
Mayke Jans van Iperen, dr. van Jazz Davids van Iperen
en Anna Aerts. Hij had bij zijn test. dd. 20 Febr. 1690
twee kinderen in leven: Lysbeth eti Der k. Zie ook acten
Vianen 24 AI+ 1683, 8 Mei 1684 en 22 Maart 1 6 8 8
en not. Joh. Helcop, Amsterdam, test. dd. 31 Aug. 168%
Hij leefde nog 31 Oct. 1689, zooals blijkt uit recht. arch.
te Heukelom.
Derk Danielsz. van Qolberdinge huwde 26
April 1708 (ondertr. 8 April, attest. naar Eek) m e t
beygje van Nes, j.d., ged. 3 Maart 1681, dr. van den
s c h o e n m a k e r Oerrit Jnnsz. va?a Nes of van Es en zijn
le vrouw Neeltie B«stiamas va?a Oirschot.
TJit dit huwelijk gedoopt 14 Juli 1712: Daniel.
J. D. J O R D A A N.
‘s-Gravenhage.
Stavenisse Pous. Vrage waar en wanneer is geboren
en waar en wanneer ná 1787 gehuwd met Prof. Dr.

Vijver (van de)-Lussis. Volgens attestatie afgegeven
te hssequebo (W. 1.) van 28 Juli 1747 werd 17 Aug.
1727 gedoopt Pieter van de Vover (geb. 26 Aug. 1724)
uit Pieter van de Vijver (geb. tot B. o Z.) en J o h a n n a
Lussis, ,geboren in dese colonie” e n 2 2 N o v . 1 7 2 9
werd gedoopt Johawaes Llan de Pljuer, uit dezelfde ouders.
Bij dien laatsten doop was peter de heer Joha711,es
Bakker, geboren in Lottheringen en meter zijn Edel.
Huysvrouw juffr. Maria Lussis,
Een familieaanteekening geeft dan nog het volgende :
,Den 13 April 1783 is mijn oom Pieter van de v+jcer
overleden op de Plant. Dorns Vreede, bij de W. E. Gestr.
H e e r A. P. D o r n M z . 1). De naaste familie is ,1. jl1.
van d e V i j v e r , getrouwt met J. Gr. Detelicks in Rio
Essequebo”.
Wie kan mij eenige inlichtingen verschaffen over de
familie van de PijEer-Lussis?
De bovengenoemde attestatie is afgegeven door Hubertus v a n Qreïeabroeck. Ook deze persoon interesseert mij.
B. o. 2.
ir. J.
Huis Kuyk (Friesland). (XLVIII, 192). Betreffende
het huis Kuyk in Friesland kan de geachte vrager o.m.
volledig ingelicht worden door den eminenten kenner der
Bildtsche geschiedenis ds. K. Boekenoogen te St. AnnaParochie, alsmede door den uitgever van de Bildtsche
Courant aldaar, met name den heer Kuiken. Men wil
nml. beweren, dat de Bildtsche familie Kuilcen. gesproten
zou zijn uit K u y l c .
In genoemde courant heeft van de hand van ds. B.
een uitgebreide Bildtsche historie gestaan, eenige jaren
geleden, waarbij tevens meerdere Bildtsche families
en hare woonplaatsen (hofsteden) meer in den breede
werden behandeld.
A’dam.
N IEUWENKAMP .
Wapen Govaert(s). (XLVIII, 192). Bosmans, Armorial de Belgique, geeft: Govaert (Flandre). Ecart: aux
1 et 4 d’or à la fasce d’azur, charg8e de 3 croissants du
champ; aux 2 et 3 de gueules à 3 losanges d’argent,
accolées en fasce.
H. 0.
II’.
1) Naar alle waarschijnlijkheid een lid van het Zeeuwsche geslacht
uan Doorn. Volgens Ned. Adelsb. 1924 huwde Hendrik van Doorn (III),
geb. Essequebo 3 Aug. 173.2, met Jacomina Cornelàa &~sses.
Red.
INHOUD
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MAANDBLAD
VAN HET

Genealogisch- heraldisch Genootschap : , De Nederlandsche Leeuw”,
Correspondentie betreffende het Genooteohap
(niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men
te richten tot den aeo r e t a r i B Dr. 1. J. TEOMAEEEN

’ Dit blad versohijnt maandelijks en wordt aan de
leden van het Qenootsohap gratis toegezonden.
Bijdragen en oorrespondentie, bestemd voor het
Maandblad, aoomede opgaven van adresverandering
gelieve men te richten tot den re d a o t e o r Dr. Ta. Et.

B Tauassmr V A N DEB HO O P, Swe&mksir. 50, ‘8 @rauenhage, en die betreffende de Bibliotheek en de

wekelijksohe portefeuille, zoomede aanvragen om
exemplaren van vroeger versohenen Maandbladen,
tot den b i b 1 i o t h e o a r i 8, Bl.&nburg 5, ‘s-&a@enhugs.
De Bibliotheek en de Inlichtingendienst, gevestigd B&&nbwg 5, ‘s-&avenhage, zijn voorde leden
geopend iederen Maandag van si-12 en van 25 onr.

De jaarlgksohe oontribatie voor het lidmaatschap
bedraagt f lO.- en voor de leden te ‘6 Gravenhage,
die de wekelijksohe portefeuille ontvangen, j 15.-.
Voor niet leden is het Maandblad verkrijgbaar
tegen een abonnementsprQs van flO.-per jaargang.
Postrekening van den pen n i n g m e e B ter No. 20910.

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

Het Bestuur heeft het voorrecht mede te kunnen deelen,
dat Z. K. H. de Prins der Nederlanden, Hertog van
Mecklenburg heeft besloten, gezien de belangrijkheid
en het langjarig bestaan van ons Genootschap, het
Beschermheerschap daarvan te aanvaarden.

Maandelijksche Bijeenkomst.
De maandelijksche bijeenkomst zal in plaats van op
1 September gehouden worden op 8 N o v om b er as.
in Hôtel Wittebrug te Scheveningen ten 44 ure.

Tot lid zijn benoemd:
S. VAN
CITTERS . . . . . . .
Oud-Commissaris der Koningin in de
Prov. Qelderland.
Jhr. Mr. L. A. VAN SCHUYLENBURCH
B OMMENEDE
. . . . . . . . . .

Brummen.

Jhr.

Engelenburg.
VAN

HoogKeppel.
Hz& de Ulenpas.

Adreswijzigingen:
8.

VAN

MAREI, . . . . . . Naaldu$jk.

DER

Rembrandtstraat 5.

Mr. P. C. BLOYS
L. 8. A. M.

VAN

VON

TRESLONO PR I N S

Il’elleureden (Faun).

ROMER . , . . Bo~~dowoso

Laan Canne 34.

(Java).

De afstamming en herkomst van het geslacht

Boreel,

door Jhr. Dr. W. A. B E E L A E R T S

VAN

B LOKLAND.

(Vervolg van XLVIII, 175.)
11.

De heer H. van Malsen schreef op blz. 61-62 van
zijn in 1926 verschenen werkje, getiteld ,Vederwolken”,
ten bewijze, dat de gezant van de Republiek der Vereenigde Nederlanden aan het Fransche hof W i l l e m

Jaargang.

Augustus 1930.

Bareel, in strijd met de beweringen van tijdgenooten,
een man van vermogen was, dat hij ,,in 1662 zich de
,,weelde kon veroorloven, niet minder dan vijf heerlijk,heden, die vroeger in zijn 1s) familie waren geweest,
,, te koopen”.
Naar het schijnt, moet men dezen schrijver niet al
t e zeer aan zijne woorden houden, want valt uit deze
zinsnede af te leiden, dat de in 16ö2 aangekochte heerlijkheden vroeger ook reeds aan de familie Boreel h a d d e n
behoord, eenige bladzijden verder blijkt dit niet het
geval te zijn geweest. Immers hij schrijft op blz. 84
v a n hetzelfde boekje : ,In 1662 kocht hij eenige goederen,
,die t o e b e h o o r d h a d d e n a a n e e n d o o r huwelijk
,,aanverwante, d o o h u i t g e s t o r v e n familiels)
n- d e f a m i l i e v a n S t e e l a n t - ,,nu in manshoor uit,gestorven”, zooals Boreel in een zijner brieven schrijft.
,,De naam dier familie wist terug naar Boudewijn van
,,Steelant (t 1620) gehuwd met Peronne Boreel, dochter
,van Ruffelaert.”
Hetzelfde feit deelt de heer van Malsen op kolom
71 van dezen jaargang van ons Maandblad mede door
aanhaling van een extract uit een verslag eener onderzoekingsrein, door J o h a n B o r e e l ten jare 1669 in de
verschillende Vlaamsche archieven ondernomen, en w e l
in dezer voege: ,Int jaer 1662 ging Jan Boreel fs. van
,den selfden Willem tot Gent ende cochte van de erf,genamen vant huys van Steelant de heerlycheden van
,,Vrendyck, Steelant ende Peereboom” l 4).
Als kooper der Steelandtsche heer& kheden wordt hier
dus vermeld J o h a n Bareel, in stede van zijnen vader
Willem Boreel. Natuurlijk is het zeer wel mogelijk, dat
Jan daarbij namens zijnen vader is opgetreden en deze
dus feitelijk de kooper is geweest, maar dit blijkt niet.
Voor een historicus is nauwkeurigheid een eerste vereischte. Het mag er niet om gaan ,,eenige interessante
‘8) De apatieering is van mij (W. A. B.).

14) Eigenlijk is dit, naar het schijnt, ontleend aan eene inleiding
tot bedoeld verslag.
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gegevens bij elkander te bren&n” (zie dezen jaarg. kol.
67), maar die gegevens juist mede te deelen en te
toetsen. Een schrijver op historisch gebied zij dan ook
allereerst geschiedvorscher.
Wat is er nu aangaande de bedoelde Steelandtsche
heerlijkheden of goederen, welke door IYillem Bareel of
diens zoon Johan in 1662 zouden zijn gekocht, te vinden?
Volgens de boven reeds aangehaalde familie-aanteekening kocht Johan Boreel in 1662 ,de heerlycheden
van Pretldyck, Steeiant ende Peereboom.” Hier worden
dus drie van de vijf heerlijkheden met name genoemd,
welk lijstje met een vierde kan worden aangevuld aan
de haud van het grafschrift van Johan’s vader Willem
Bareel - deze moet dus feitelijk de kooper zijn geweest
vermeld door Timareten in zijne Verzameling Gedehkstukken in Nederland, Daar toch lezen wij op blz.
102 van het tweede deel, dat de overledene was: Baron
en heer van Urendijck 1 “), Urenhove ’ 6), heer van Steelant, Duiubeke, Perenboom etc., zoodat Vrenhove aan
het bovengenoemde drietal heerlijkheden zal zijn toe te
voegen. Duinbeke kan echter niet daarbij worden gerekend, daar deze heerlijkheid reeds aan Willem’s vader
Jacob Boreel had behoord. De naam der vijfde heerlakheid blijft dus nog te zoeken.
Gewapend met de namen van vier der vijf heerlijkheden, waarvan Vrendijck zelfs eene baronie zou zijn
geweest, heb ik vervolgens getracht de ligging daarvan
te b’epalen. Na veel zoeken kwam ik tot de ontdekking,
‘dat zij in Assenederambacht waren gelegen, en de Seyn’s
Dictionnaire Historique et Géographique des Communes
Belges leerde mij in voce Assenede (zie deel 1 blz. 40)
ten aauzien van de onderdeelen van Assenederambacht:
,, Hertinge ou Eertinge, Hugersluus, Moerbeke (Groede),
Nieuwerkerke, Peerboom, Steeland, Vroendijk 17) et Willemskerke, péris dans les inondations du XIVe et du
XVes.” Dit gegeven bracht mij tot de wetenschap, dat
tengevolge van eenen hoogen vloed en dijkdoorbraak
op 22 Januari 1440 een deel van Zeeuwsch Vlaanderen
geheel verloren ging, waardoor Hnigersluis, Steeland,
Eertinge, Peerboom, Moerkerk en St. Janskapel ophielden te bestaan en de welbekende Brak- of Braakman
ontstond 1s).
Onder dit licht beschouwd heeft het geen zin meer
verder te zoeken naar deze heerlijkheden, die reeds
sedert eeuwen door de golven waren verzwolgen enkan
ik aan den aankoop daarvan door den gezant \I’illem
.Boreel niet het gewenschte gewicht hechten, namelijk
dat deze een man van vermogen moet zijn geweest.
@tegendeel, het brengt mij in herinnering de door den
heer’ van Malseu op kol. 76 gepubliceerde aanteekening
van Johan Bareel: “Noch gesproocken met M. le Roy
,,daer mijn vader voor desen al mede gecorrespondeert
“heeft.. . Seyde mede, dat aent lant van Cruyninge
,,in ‘t Eylandt van ter Goes de heerlycheyt van Nieu,,lant te coop was met 1000 gem. landts; meende men
,,sou die voor een pondt Groot het gemet hebben de
,,beerlycheyt binnen ; ic toonde hem, dat sulcx te
Lees: Vrendijck.
Is) Lees: Vreahove.
17) De oursiveering is van ,mij (W. A. B.).
18) Zie J. sb Utrecht Dresselhuis: Het Distrikt van Sluis in Vlaanderen (1819), blz. 25, en De provincie Zeeland in hare aloude gesteldheid
en geregelde vorming besohouwd (1336), blz. 121.

la)
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,,qeal w a s v o o r w a t e r e n b i j c o n s e q u e n t i e
nmaer wint”lg).
Na deze korte inleiding kom ik tot het eigenlijke
punt, hetwelk ik hier wil behandelen, namelijk het
door den heer van Malsen op gezag van Goethals beweerde huwelijk van Boudew@ van Steelandt met Péronne Bareel.

Genoemde schrijver begon (kol 67) met eene aanhaling
uit Goethals’ Dictionnaire GBnéalogique et Héraldique,
luidende : ,Baudouin de Steelant, chevalier, baron de
,,Vremdyck, seigneur de Steelant et de Peereboom, mort
,le 18 Novembre 1620 et enter& a cbte de sa femme,
,dans le caveau de sa famille, au monastère de Saint
,,Bavon, épousa Peronne Boreel, decédée le 18 Sep,tembre 1612, fille de Ruffard et de Péronne de Se,nerscale”. Hieraan voegde hij toe : ,, Ditzelfde vindt men
ook vermeld in eene opteekening, afkomstig van Johan
Boreel (den vriend van Hugo de Groot 20), uit i613
(arch.-Wat. n” 21)“.
Slecht enkele regels verder deed de heer van Malsen
mededeeling van de door mij in het Juni-nummer in
extenso gepubliceerde acte van deeling der nalatenschap
van Ruffe1aet.t Bareel in 1443, waarin naast zijne weduwe
zijn zoon Joris en dochter Marie, gehuwd met Jan z’an
den Gavere, als zijne universeele erfgenamen (,,gheel
hoyr”) optreden, en het kwam toen in het geheel niet
bij hem op, dat het op zijn minst vreemd mag heeten,
dat in die acte geenerlei melding wordt gemaakt van
Ruftelaert’s dochter Péronne Boreel, overleden in 1612
als echtgenoot0 van heer 2’) Boudewz$a van Steelandt.
Dáár toch was het de plaats geweest de aandacht te
vestigen op het ontbreken dier dochter bij de deeling
der vaderlijke nalatenschap en daarvan, zoo mogelijk,
eene opheldering te geven. Hij heeft zich echter op dat
oogenblik geenszins aan dat ontbreken gestooten. Integendeel ; zooals blijkt uit zijne volgende resumptie:
,,Wij weten dus nu, dat Ruffelaert Bareel een klein“zoon, die Jacob, en een schoonzoon, die Boudewin van
,Steelant heette, moet hebben gehad. Dat alles weten
,, wij uit g e d r u k t e bescheiden”.’
Klaarblijkelijk is het den heer van Malsen er om te
doen geweest zijnen lezers van den aanvang af in te
prenten, dat Boudewijn .van Steelandt, een schoonzoon
van Ruffelaert Boreel is geweest, en op kolom 71 was
hij zóó overtuigd, daarin te zijn geslaagd, dat hij daar
1s) De spatieering is van mij (W. A. B.).
/’
De publicaties van den heer van Malsen doen ons genoemden
Johan %oreeZ kennen ale iemand, die bevrediging zijner vaniteit naiaaet. zonder daarvoor oEers te willen brengen. dooh veeleer als een
h&&damsohe koopjesjager. Immers wij zen hem in het najaar
van 1659 zekeren heer Tantan, Heere van Nooroourt. wonende buiten
Antwerpen, bij eioh in zijn logement te Brugge ontvangen, die
.seyde datter seer groote avantsgien waren t,e doen int Westquartier
van Vlaenderen, dat veele luyden verobligeert sijn door noot baer
goet te vercoopen tot seer laeghe prijs” enz., en weinig tijds later
zijnen vader aanzetten om goederen in Catslogne, Roussillon en
Cerdague aan te koopen, die men zoude ,,connen beoomen voor een
seer cleyne prijs, die quartieren, sijnde door den oorlogh teenemael
geruyneert ende het gelt is daer in’die quartieren van groote waerde,
soo dat men meer met eene clevne somme daer doet als met een
groote hier’, (1928, kol. 253, en í930, kol. 76).
2s) Deze vriendsohap acht de heer van Malsen blijkbaar van
bijzondere beteekenis. want hij- vermeldt die te pas en te onpas
(val. ook kol. 71).
’ “21) Volgens boethals was Boudefuijn vc heval ier”, zoodat hij ‘al8
heer is te betitelen; aangenomen althans, dat Goetbals het bij -het
rechte eind had, hetgeen ik ten sterkste meen te moeten betwijfelen.
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spreekt van ,, Boudewijns schoonvader” en n Ruffelaerts
zoon, Joris, Boudewijns awager”, alsof wij hier met bewezen feiten te doen hadden 2 2).
Eerst na zich aldus te hebben geuit, is de heer van
Malsen ten slotte d e a a n d a c h t g a a n v e s t i g e n o p d e
,onregelmatigheid” d a t ,PQronne v a n S t e e l a n t n i e t
,,voorkomt in de acte van 1443, terwijl Goethals haar
,toch duidelijk aangeeft als een dochter van Ruffelaert”.
Dat Péronne Boreel, in 1443 niet wordt genoemd als
.erfgename van haren beweerden vader Ruffelaert w a s
d e n h e e r v a n Malsen dus niet ontgaan, al had het
daarvan aanvankelijk allen schijn. De quaestie, hoe genoemde onregelmatigheid is te verklaren, achtte de
heer van Malsen weliswaar ,eeo afzonderlijk onderzoek
waard”, doch hij haastte zich daaraan toe te voegen
(kol. 71) : ,Maar zij kan op zichzelf aan de waarde
,van het boven medegedeelde in het verband van ons
,onderzoek geen afbreuk doen”. M.a.w. hij eindigt met
,veiligstelling” van zijn betoog, ook al zou bedoeld
onderzoek tot onverwachte resultaten aanleiding geven.
Ook tegen deze wijze van geschiedschrijven meen ik
met klem te moeten opkomen en dit te meer, daar zij
niet ongevaarlijk is.
Wat toch is het geval geweest in casu? De heer van
Malsen heeft bij zijne lezers eerst de meening ingang
trachten te doen vinden, dat R u f f e l a e r t Bareel eene
dochter Péronne heeft gehad, gehuwd met B o u d e w i j n
vam S?eehdt, en heeft vervolgens daarvan gebruik gemaakt om aannemelijk te doen zijn, dat Jacob Bareel,
te Sluis, voor wien een Bozcdtijn van Steelandt als
gemachtigde optrad in 1499, dezelfde is geweest als
Jacob Bareel, zoon van Joris OU kleinzoon van RuffeZaert. Ten slotte heeft hij, ter voorkoming van mogelijke
tegenwerpingen, gewezen op eene ongerijmdheid, doch
daaraan alle beteekenis ontzegd voor zijn betoog.

Boudewijn van Steelandt met anderen, in 1499, àoof
Jacob Boreel en diens echtgenoot0 Barbara van der Moere

Vragen wij ons nu af, wat dan wel omtrent het echtpaar Boudewijn van Steelandt en P&oune Boreel bekend
is, dan moet ik er allereerst op wijzen, dat ik tot heden in
ar c h i e f s t u k k e n aangaande deze echtelieden als zoodanig niets heb kunnen vinden en dat ik evenmin
hunne grafstede in de abdij van St. Bavo te Gent vermocht op te sporen. Op zichzelf is dit geen reden om
aan het bestaan van dit huwelijk te twijfelen, doch wel
moet het ons een vraagteeken daarbij doen stellen, hetwelk eerst mag verdwijnen, zoodra het bewijs is geleverd.
In de tweede plaats meen ik de aandacht er op te
moeten vestigen, dat PEronne Boreel voor mij eene legendarische persoon is gebleven, maar dat daarentegen
Boudew& van Steelandt ontwijfelbaar heeft bestaan.
De heer van Malsen heeft er reeds op gewezen, dat
22) Het ontgaat mij overigens, waarom de heer van Malsen zooveel
waarde toekent aan de door Goethals uitgegeven genealogie der
Steelandt’s. Bewijsplaatsen geeft Goethals niet en deze gedrukte
genealogie heeft mijns inziens volstrekt niet meer waarde dan welke
andere bloote geslachtslijst ook, hetzij die is geschreven of gedrukt.
Er is eohter meer. Bij onderzoek is mij ml. gebleken, dat tot
Goethals’ bronnen ten aanzien van de Steelandt’s hebben behoord
geschreven genealogieën uit het midden der 176* eeuw, afkomstig
van Le Bh en Butkena. Eerstgenoemde was Laurent le Bh, poweuìvant d’avmes, à titre de la comté d’0strevant et district de Valenciennes.
Hij werkte voor den eveneens beruchten falsaris de Launay en uit
nanieren bewaard in de Koninkliike Bibliotheek te Brussel is mii
boGendien gebleken, dat hij met d”e Boreel’s in relatie heeft gestean:
en dat ‘nog wel inzake de Steelandt’s, zoodat er alle reden is juist
Goethals ten dezen ter zijde te leggen.

werd gemachtigd om eene verklaring vóór schepenen
van Gent af te leggen (kol. 70). Dit feit staat ontwijfelbaar vast.
Voorts zou Boudezijn ean Steelandt met Jacob Boreel
na 19 September 1487 borg zijn gebleven voor Catharins Bareel, weduwe van Justinus de Kemele, hetgeen
Joha.n Bareel 6 September 1669 ten stadhuize te Gent
zou zijn medegedeeld. (kol. 77). Opmerkelijk is echter,
dat de vindplaats en juiste datum dezer acte, welke
zeker niet van belang ontbloot is, toenmaals niet schijnen
te zijn opgeteekend *3), en jammer genoeg mocht ik
er niet in slagen die te ontdekken.
Voorloopig is dus de acte van 1499 het eenige gegeven betreffende Boildezcijn van Steelandt.
Intusschen ben ik er in geslaagd elders meer te vinden
aangaande B o u d e w i j n UI?I Steelandt, en wel in een
leenregister van 1603, berustende in het Rijksarchief
te Brussel (Chambre des Comptes no. 1091), w a a r o p
ik later nader terugkom. Daarin staat op fol. 143’“”
Baudin van Steelant te boek als bezitter van een leen
,geleghen in Assenede a m b a c h t i n d e prochie v a n
,,Vraendijc groot zijnde drie hondert ghemeten ende XII”,
waarvan hij er 80 verpachtte, terwijl de overige 232
gemeten door hem in 24 perceelen in achterleen waren
uitgegeven. Wij zien dus hier Boudewzjn van Steelandt
als grondbezitter in Vr en dijk te boek staan, hetgeen
herinnert aan mijn punt van uitgang voor deze beschouwingen.
Nogmaals wordt hij in hetzelfde leenregister op fol.
186’so vermeld en ook daar weder in verband met V r end ijk. Daar toch lezen wij, dat Wu1faer.t van Steelaní
in de Vierabacmhten ,in de prochie van Vreendijc by der
,eenre sluus daer men heet te Scharreschorre” 24 gemeten in leen houdt, die Jonffrauzoe Mergriete van Sfeelant
filia Huugs vroeger van Boudine van Steelant Wulfuerts
broeder had gehouden, maar door dezen ten behoeve
van zijnen broeder Il’ulfaert waren overgegeven z4).
Zijn deze gegevens nu voldoende om aan te nemen,
dat Boudewijn van Steelandt inderdaad Baron van Prendijk, heer van Sleeland, Peereboom enz. is geweest’? Mijns
inziens zou die gevolgtrekking wel wat heel voorbarig
zijn en hetzelfde leenregister moet ons te dien aanzien
tot bijzondere voorzichtigheid manen.
W a t V r e n dij k betreft, staat op fol. 193 CYillem
S l o e v e 0 5) te boek als houdende ,in de prochie v a n
,Vrendijc in Assenede ambacht” 64 gemeten ,,m et t en
scouttheetdom van Vrendijc”.
Ten aanzien van S tee 1 an d zegt het register op
fol. 183, dat Adriuen Pylein @US mer Coltrerts h o u d t
thof van Steelant metten scautteetdomme,
m a n s c e p e n , s e i g n o r i e n ende heerlichedeH diere
toebehooren, en alsof ditnognietgenoegware,noemt
fol. 126 dezen Adriaen Vylain filius mer Colaerts heere
21) Ik acht dit vooral daarom opmerkelijk, omdat wel eene acte
van 19 September 1487 is vastgelegd onder bijvoeging: .alsoo indie
“passeringe niets staet dat eenig licht oan geven aende famille van
.Boreel, soo heb ic daer geen copie van laten maken ende maer
,,alleen de folio geremarqueert om sich daer van te oonnen dienen als
,,men wil,’ (kol. 77). De bedoelde acte vond ik terug in het G.entsche
schepenprotocol no 330. fol. Wo.
24) Deze Wulfaert wan Steelandt komt bg Goethals niet voor.
26) Uit een bekend Gentsch geslacht.
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van Lykerke : eerfachtich scoutheete ende colateur van
Assenede ambacht, als hoedanig hij in leen houdt dit
schoutendom ,hem bestreckendb binnen der prochie van
,,Assenede, Wachtbeke, Wynchele, Eertvelde ende Clure,
,nu lant wesende niet verdroncken, ende noch binnen den
,,proehyen van Willemskeerke, S t e e 1 a n t , Hertinghe,
,Perbom e, Moerkeerke ende N i e u k e e r k e , d i e ver,droncken z i j n ” , benevens 7 1 achterleenen, ressorteerende ,iut hof van Robbrechts ambacht.”
Naar het mij voorkomt, is het niet BoudewEjn v a n
Steelandt, maar veeleer Adriaan Vilain geweest, die de
verdronken heerlijkheden van Steeland, Peereboom enz.
heeft bezeten, en kwam Vrendijk toenmaals toe aan
ll’illem Sloeven. Gesteld al, dat het huwelijk van Boudewijn van Steelandt met Péronne Boreel ZOU kunnen
worden bewezen, dan nog kan op grond daarvan niet
worden beweerd, dat de verdronken heerlijkheden, welke
Willem Boreel in 1662 zou hebben geko’cht, hebben behoord aan ,een door huwelijk aanverwante, doch uitgestorven familie - de familie van Steelant” 26). Veeleer
moet de aandacht in deze vallen op het roemruchtig
geslacht %lain, en het verdient dan ook alle opmerking,
dat de heer van Malsen op blz. 88 van ,‘Vederwolken”
zegt, dat het den gezant \Villem Boreel g e l u k t e ,,een
,document te doen opsporen betreffende den reeds boven,vermelden Bérengier [t.w. den beweerden overgrootvader van Ruffelaert Bareel, bijgenaamd Li Borguignon],
,uit h e t j a a r 1 3 3 9 , w a a r u i t d i e n s v e r w a n t s c h a p
,met d e o u d e f a m i l i e d e r V i l l a i n s blijkt”s7).
B e d o e l d e a c t e , h o e w e l ongetwijteld een historischmerkwaardig document, i s n i e t d o o r d e n h e e r v a n
Malsen gepubliceerd. Men zou nu geneigd kunnen zijn
zulks te betreuren, maar ik meen, dat wij niet op publicatie
daarvan mogen aandringen, aangezien van die zijde waarlijk reeds genoeg is gepubliceerd.
Alvorens dit nader aan te toonen, zal ik echter eerst
nog het een en ander betreffende de afstammelingen
van Ruffelaert Bareel moeten mededeelen.

vormde doopboeken pas beginnen met 6 Januari 1660 ‘),
in 1630 of 1631, zoon van Tyaerd Jans en Jantien Jans.
Deze Tyaerd Jans was - althans in Mei 1643 ,,gortmaecker” en woonde in een huis met een gortmolen
op ,de Greyde” te Franeker.
,De Greyde” te Franeker .was toen de naam van de
straat ten Zuiden van een gedeelte 8) van de gracht in die dagen sprak men van ,‘t Diept” -, die nu ,het
Noord” heet, terwijl in dien tijd de straat ten Noorden
van de gracht den naam droeg van Noordermolenstraat.
Eerst is men de Noordermolenstraat gaan aanduiden
met ,het Noord” en gaandeweg schijnt de naam ,de
Greyde” in onbruik te zijn geraakt en heeft men de
beide straten langs de graoht ,het N o o r d ” g e d o o p t ,
zoodat men thans heeft: ,het Noord” Zuidzijde en ,het
Noord” Noordzijde. Op de plattegronden van Franeker
i n h e t ,Stedenboek” van Blaeu en in de 2~ u i t g a v e
van de ,Beschrijvinge van de heerlijckheidt van Friesland tusschen ‘t Vlie en de Lauwers” van Christiaan
Schotanus, welke afbeeldingen van ongeveer 1660 zijn,
vindt men den straatnaam ,de Greyde” aangegeven.
In 1643 woonde dus de vader van Johanne Theotardi,
die toen 12 of 13 jaar oud was, op ,de Greyde”. alwaar
die vader bij zijn dood in 1646 of 1646 nog verblijf hield.’
Johanne Theotardi noemde zich aanvankelijk, klaarblijkelijk naar de straat, waarin hij in zijn jeugd woonde,
Jan of Joan G-reyde van Franeker, en had de zinspreuk
,,Hiernae beter” (,,Post hac meliora speramus”). Bij zijn
komst op 18 Juni 1647 aan de Franeker Hoogeschool 3,
heeft de Rector hem in het al,bum studiosorum, waarin
alles in het Latijn werd gesteld, ingeschreven als:
“Johannes Greydanus, Franequerensis frisius”, en sedert
dien komt hij onder dezen naam voor, ofschoon hij onder
den naam “Greyde” ook nog wel eens wordt aangetroffen.
,,Greydanus” is alzoo niets anders dan de verlatijnschte
v o r m v a n ,Greyde”, dat het Friesche woord is voor
grasland, weide of weiland, in tegenstelling met bouwland. Nog heden wordt dat woord ook in het Nederlandsch gebruikt; zoo kan men nog tegenwoordig geen
Leeuwarder Courant - het voornaamste dagblad van
Friesland - opslaan, of men vindt erin aangekondigd
verkoopingen van ,,greidland”, ,,greidplaatsen”, ,,greide”
en zoo nu en dan wordt ook het woord ,,greidboer” er
wel in geplaatst. In overcenstémming hiermede noemt
Johan Winkler (zie blz. 666 van zijn ,De Nederlandsche
geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis”,
Haarlem, z.j. en bladz. 136 van zijn ,,Lijst van Friesche
Eigennamen” achter in het Friesch Woordenboek van
Waling Dijkstra) den geslachtsnaam ,Greydanus” van
algemeen-aardrijkskundigen aard en wel in verlatijnschten vorm.
Johannes Greydanus, die later, zooals uit de hierop
volgende verkorte genealogie zal blijken, Professor in
de Philosophie aan de Hoogeschool te Franeker werd

Beknopte geschiedenis en verkorte genealogie
van het geslacht

Greydanus,
door Ir. M. R.

IDEMA GREIDANUS.

Het geslacht Greydanus is een door en door Protestantsch, Friesch geslacht, afkomstig van Franeker en
dateerende uit het begin van 1600.
Oorspronkelijk werd de naam geschreven als Greydanus
(niet Greijdanus, want zooals verderop zal blijken is de
naam afgeleid van een Friesch woord, en de ij bestaat
in het Friesch niet), maar van lieverlede paste men
de modernere spelling Greidanus toe, behalve in eenige
familietakken, welke voornamelijk op het platteland van
Friesland gevestigd waren en tot den huidigen dag toe,
vasthoudend als de Friezen zijn, doch in dit geval juist
te recht, zijn blijven schrijven Greydanus, al is ‘t helaas
veelal met de puntjes op de y.
De eerste Greydanus is geweest: Johanne Theotardi
(Jan Tyaerds), geboren te Franeker, alwaar de Her26) Dat de familie van Steelandt in 1652 uitgestorven zou zijn geweest,
is onjuist, maar kan hier buiten nadere beschouwing blijven.
27) De spatieering is van mij (W. A. B ).

1) In het bij den predikant berustend lidmatenboek bevindt zich
nog een lijst met gedoopten van 1 Januari 1649 af.
2) Van de Nauwe Steeg tot de Sjaerdemastraat.
s) De Hoogeschool te Franeker werd, een tiental jaren na de
Leidsche. 15 Juli 1685 gesticht door den Stadhouder van Friesland
en de Qedeputeerde Staten van dat gewest, near aanleiding van een
verzoek van de Friesche Hervormde Predikanten, om een .seminaCum” OD te richten. Zii waz indertiid een bekende Universiteit, waar
ook vele buitenlanders studeerden” en is de kweekplaats geweest
van vele beroemde
mannen en van Hoogleeraren voor Leiden. In
..
1811 werd ziq door Napoleon, “gesupprimeerd”.
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en daarbij tevens - zeker wel een zeldzame combinatie - als Doctor in de medicijnen de geneeskundige
prakttik uitoefende, is de stamvader geworden van een
hoogst talrijke familie.
Zijn moeder Jantien Jans is spoedig na zijn geboorte
overleden, waarop zijn vader Tyaerd Jans hertrouwde
met Griettie Benedictus. Uit dit tweede huwelijk werd
geboren o.a. een zoon Benedictus Tyaerds (Bindixt
Tyeerds), waaruit een betrekkelijk niet groot geslacht
is voortgekomen, dat zich eerst wel met patronimica
genoemd heeft, doch na eenige generaties toch als
,Greydanus” te voorschijn treedt.

trekkelijk, zooals reeds vermeld, nimmer uitgemunt in
talrijkheid; in den aanvang waren zij zeer eenvoudige
lieden, doch later is hun maatschappelijk aanzien gestegen.

In ruwe trekken, is de verdere geschiedenis van het
geslacht als volgt.
Johannes Greydanus heeft gehad de 3 zonen:
Tjardus, Ned. Herv. Predikant te Achlum en Hitzum;
Sixtus, Conrector aan de Latijnsche scholen te Franeker ;
en Petrus, Ned. Herv. Predikant te Rijperkerk en
Hardegarijp.
De tak van Tjardus is, doordat deze tweemaal huwde,
direct in tweeën gesplitst. De leden van de oudste loot
gingen op het platteland van Friesland wonen, waar
zij voornamelijk werkzaam waren in den landbouw en
de veeteelt; thans heeft deze loot nog slechts vrouwelijke
nakomelingen, dus zal weldra zijn uitgestorven. De
andere thans nog bloeiende loot is aan het einde van
de 188 eeuw uit Friesland geheel verdwenen en heeft
hoofdzakel\_k opgeleverd predikanten en ambtenaren.
Uit haar z!ln in het begin van de 190 eeuw gesproten
de families : ,Idema Breidanus” en’ ,, Pluim Greidanus”,
waarvan later ,Pluim” is weggelaten.
De tak van den conrector Sixtus Greydanus is spoedig
uitgestorven, terwijl de Rijperkerker predikant Petrus
Greydanus het aanzijn heeft gegeren aan honderden
en honderden nakomelingen, die het geheeie noordwesten van Friesland als het ware overstroomd hebben,
in het begin als onderwijzers en vervolgens in hoofdzaak als landlieden, kleine neringdoenden en schippers.
Enkele families van den Rijperkerker tak zijn aan het
einde van de vorige eeuw naar de Vereenigde Staten
v a n Noord.Amerika en naar Californië uitgeweken,
waar zij nu nog bestaan, maar de grootste uitgebreidheid heeft de tak thans erlangen in het noordwesten
van Friesland. Daar heeft hij in dezen tijd zulk een
omvang bekomen, dat er van hem verschillende ,,Greidanussen” zijn, die met een ,,Greidanus” of ,Greijdanus”
(want de eene familie noemt zich hardnekkig ,,Greidanus” en de andere Greijdanus”) gehuwd zijn, zonder
te kunnen aangeven op welke wijze zij aan elkander
verwant zijn.
De afstammelingen van den stiefbroeder Benedictus
Tyaerds (Bindixt Tyeerds) van Johannes Greydanus
hebben na eenige generaties zich verplaatst van Franeker naar Leeuwarden en hebben dus, in tegenstelling
met de oudste loot van den tak van Tjardus Greydanus
en met het Rijperkerker stamdeel, niet verwijld op het
platteland van Friesland. Deze Leeuwarder staak is op
het oogenblik gedeeltelijk nog aldaar en overigens in
andere plaatsen van Nederland, de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika en Nederlandsch-Indië gevestigd.
De nakomelingen van Benedictus Tyaerds hebben be-

In den aanhef heb ik het geslacht genoemd een door
en door Protestantsch geslacht. Er hebben n.1. toe beh o o r d versshillende Hervormde Predikanten en verscheidene schoolmeesters, die in den tijd, waarin zij
leefden, n a u w m e t d e H e r v o r m d e K e r k v e r b o n d e n
waren, wijl zij bij die Kerk bekleedden het ambt van
koster, organist en voorzanger, en b.v. bijhielden het
contraboek der doop- en huwelijksinschrijvmgen en der
lidmaten; tal van leden van het geslacht, zoowel in de
steden als op het platteland waren kerkvoogd, diaken
of ouderling bij genoemde Kerk, en in ‘t algemeen waren
de plattelanders een bijzonder godvruchtig slag van
m e n s c h e n . K r i j g s l i e d e n zijn aan het geslacht ,Greydanus” als ‘t ware volkomen vreemd gebleven, want
van de 700 à 800 leden, die het tot heden heeft gegeven, hebben er slechts een paar, van den militairen
stand deel uitgemaakt.
Ofschoon het geslacht zoo uitgebreid is, is het mij
toch mogen gelukken - dank zij de goede diensten
van den Heer J. Wierda, gep. Commies ter Provinciale
Griffie van Friesland, te Leeuwarden - er een volledige
genealogie, gestaafd met bewijsstukken, van te kunnen
opstellen, doordat de naam “hreydanus”, juist door zijn
Latijnschen vorm, goed opvalt, en men met vrij groote
zekerheid a priori kon zeggen, dat elke ,,Grreydanus”,
die kon worden opgediept, wel van een en hetzelfde
geslacht zou zijn. Bovendien was het geslacht aanvankelijk alleen ln%riesland inheemsch. Niettegenstaande
deze voordeelen, heeft de samenstelling jarenlang onderzoek gekost, omdat de afstammelingen van Benedictus
Tyaerds gedurende eenige generaties vadersnamen
droegen en omdat het oudste deel van den tak van
Tjardus Greydanus b$ de vestiging van de personen,
waaruit het bestond, op het platteland van Friesland!
na enkele generaties den geslachtsnaam weglieten, om
bij het moeten aannemen daarvan in 1811 in eens weer als
“Greydanus” op te duiken. Mede was een bezwaar: het
ontbreken in Friesland vóór 1811 van de notarieel0
protocollen (zie S. Koopmans ,,Het Notariaat in Friesland vi>ór 1 8 1 1 ” . Leeuwarden, 18831, het weggeraakt
zijn in die provincie, buiten de steden, van zoo goed
als alle begraafregisters, en het bij de predikanten
berusten van de lidmatenboeken met nog verscheidene
daarin voorkomende doop- en trouwinschrijvingen.
Hier volgt van het geslacht een verkorte genealogie,
in verband met de uitgebreidheid en de mindere belangrijkheid van een volledige :
1. Tgaerd (!l?yeerd) Jans, z. v. Jan Buwes, burger en
gortmaecker op de Greyde te Franeker, en Trijntie
2 yaerdtsdr.
Hij was gortmolenaar te Franeker en woonde
op de Greyde in het vierde huis van de Nauwe
Steeg af O), bij welk huis zich tevens zijn gortmolen bevond; -f Franeker in 1646 of 1646.
4) Het derde huis van de Nauwe Steeg af, dus éen van de naastgelegen huizen, was het zoogenaamde .Heinema-Huis” of het huis
.de Put”, in 1640 bewoond door Prof. Christiaan Schotanus.
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Tr. 10 vóór of in 1630 Jantien Jans, d. v. Antie
Jellesdr. en Jan Fo$pes, landbouwer te Tjummarum,
die hertr. Rixt(ie) Jacobsdr., - + Franeker vóór
4 Mei 1643;
tr. 20. vóór 4 Mei 1643 Grielte Benedictus, d. v.
Benedictus S’eerps en Engel Johannes&., te Wqnaldum, welke Engel Johannesdr. hertr. Frans
Fransen d’ Oude, eerst te Wijnaldum, daarna te
Pietersbierum ,Gedeputeerde o p d e V i j f d e e l e n
Dijckagie”, - i_ Franeker in 1667, na hertr. te
zijn met: 10. Wybe Dircxen, burger en gortmaecker
te Franeker, 2’. Pier Pyters, schuitmaker te Franeker,
30. Gerryt Sijdses, wagenmaker te Franeker. 6)
Uit het eerste huwelijk:
Jan 1 yaerts, volgt HA.
6) Zie voor het voorgaande o. a. :
Rechterlijke Archieven Friesland :
Recesboek van Bsrradeel 1609-1617: Voogdiiatelina dd. 12 Seotember 1617 kinderen wijlen Benedijcx Seerps &“Engel-Joaes, in verband met het door de weduwe Engel Joaes aangegane tweede huwelijk,
want de akte luidt: ,,omme het haar en haer tegenwoirdige man
Frans Fransz scheydinge en deelinge te maeoken noopens d’aelve
kyndere vaders goederen”;
Acte dd. 20 Mei 1633, ingeschreven 7 Juli 1634 in het Hypotheekboek van Franeker 1633-1637, betreffende een sohuldbekentenia van
,,Jan Buwes Gortmsecker ende Twijn Tiaerdtsdr. Echtel. burgers in
Franeker”.
In het ‘Boelgoedboek van Franeker 1635-1637: Verkooping d.d.
11 Mei 1686 boelgoed van w. Jan Bouwe8 op de Greyde, in welke
verkooping meermalen genoemd wordt: .T+ard Janeen d’zoon”;
Acte d.d. 4 Mei 1643, ingeschreven 8 Mei d.a.v. in het Hypotheekboek van Franeker 1611-1647, betreffende een schuldbekentenis van
Tjeerd Jansen gortmaecker ende Griet Benedictus, Echtelieden te Franeker, die daarbij ten hypotheek stellen .apeoialio onse huijsinge en
gortmolen, bij ons althans bewoont en gebruikt wordende”.
Eerste inschrijving dd. 3 Februari 1646 in de Authorisatieboeken
van Franeker (Deel 1645--1675), waarbij .Johanne Theotardi, soone
van w. Tyaerd Jans, gortmaeoker bij e. Jantien Jansdi. sijn voorwijff in echte getogen, old in ‘t 16’ jaar” verzoekt aan o.a. zijn gcootvader Jan Foppes tot Teummarum ,,omme den curatele over hem
aan te veerden, ten minste tot den ontacheidinge, die hij met aijn
stijffmoeder Griettie Benedictus heeft te maecken”;
In Portefeuille Boedelinventarissen van Franeker 1640-1649 “Provisioneele ataet van w. Tyaerd Jans, Gortmaeokera naegelatene
goederen bij hem met Griettie Benedictus in tijden te mande gepossideert, den 2’” Aprilia 1646, in welken staat sprake is van: ,,Joäés
Tetardi
de z.” _
Inaohriiving dd 29 October 1647 in het Franeker Civ. Sententieboek 16$6--541 en de bijbehoorende Processtukken van Franeker
d.d. 10/27 Sept. 1649 in portefeuille 1646-1650, betrekking hebbende
op een proces van Trijntie Tiaerdtsdr. Wed. w. Jan Buwes c o n t r a
hare schoondochter Griettie Benedictus, wed. van haren soon Tiaerd
Jans gortmaeoker te Franeker;
Acte dd. 30 April 1651, ingeschreven 5 Mei d.a.v. in het Hypotheekboek van Franeker 1651-1655, betreffende een schuldbekentenis
van Griet Benedicti dr. hnysvr. van Wybe Dircz binnen Franeker,
daarbij “ten onderpand stellende apecialio mijne huijainge cum annexis
staende op d’Greide binnen Franeker, hebbende Auoke Heinema ten
Oost,en.”
In het Boelgoedboek van Franeker 1651-1652: verkooping d.d.
30 Maart 1652 van het boelgoed van w. Trijntie Jan Buwes wed., in
welke verkooping wordt genoemd ,,Joäës &e$fjdanos het kinakind;”
In het Weeaboek van Barradeel 1651-1655: Inventaris dd. 21
November 1654 van w. Jan Foppes tot Tiummarum, op welken inventaris volgt: ,,19 April 1655. Reeckeninge van den ontfang en
uytgave bi Foppe en Aert Jans gebroeders sedert de afflijvigheyt
van haeren veder Jan Foppes neffens deaselffs aterffhuis goederen
tot dato van de ontscheydinge”, in welke rekening 2 posten voorkomen betreffende’ “Dr. GreZjdanus” wegens hetgeen dezen nog toekomt van ,,moederl. goederen.”
Inschrijvingen dd. 27 Sept. en 1 Oot. 1667 in het Consignatieboek van Franeker, betreffende de boelvercopinge en de oreditenren
van het sterfhuis van Griettie Benedicxt.
Gemeente-Archief Franeker no 872 van het Register van Mr. Telding. Beschrijving van de Franeker Burgerij in 1640: 1’ Half Noord:
. . . Prof. Schotanus in Heinema Huysinge; Tyaerd Jans enz., aangevende de bewoners van de Greyde.

Uit het tweede huwelek o. a.:
Benedictus Tyaerds, volgt 11 B.

A.
11. Prof. Dr. Johannes Qreudanus (Jan of Joan Qreude.
Johkae Theotardi, Jan Tyaerds), geb. Franekei i n
1630 of 1631. 18 Juni 1647 ingeschreven als student
in de letteren en in de philosophie aan de Hoogeschool te Franeker. 16 Juni 1684 aldaar gepromoveerd 10 tot doctor in de wijsbegeerte, na verdediging
van een disputat,ie over stellingen uit verschillende
deelen der wijsbegeerte genomen, en 20 tot doctor
in de geneeskunde, na verdediging van een clisputatie over de ingewandswormen. ,Na eenige jaren
de studerende jeucht in de philosophie int privé
geonderwezen te hebben”, verzocht hij aan Gedeputeerde Staten, op aandrang zijner \leerlingen,
publieke lessen en disputen te mogen houden. Dit
verzoek werd 7 Januari 1668 toegestaan,, maar
onder voorwaarde - hij was een ware nieuwlichter
- dat hij geene ,,vreemde nieuwicheden”xzou verkondigen. 1 Juli lti68 onderdrukte de Senaat zijn
eerste dispuut als vol van dwalingen en paradoxen
e n 22 d . a . v . w e r d e n eenige Prof’essoren n a a r d e
Curatoren afgevaardigd over een ander dispuut. Na
herhaalde vriendschappelijke vermaningen, klaagde
de Senaat hem in ‘t begin van 1660 bij G e d e p u teerde Staten aan over ,,seecker Boeck, nu onlangs
uytgegeven”. Niettegenstaande dit werd hij 8 Juni
1660, als opvolger van den 24 Maart te voren
overleden Christophorus Munsterus, benoemd tot
Hoogleeraar in de Philosophie te Franeker, welk
a m b t hij tot aan zijn dood toe bekleedde. Van
ti Mei tot 3 Juni 16ti4 was hij Rector Magnificus.
Buitendien oefende hij te Franeker de geneeskundige
praktijk uit.
Hij heeft te Franeker gewoond op de Greyde, niet
in het ouderlijk huis, maar in dat van zijn grootouders van vaderszijde, Jan Buwes en T r y n t i e
Tyaerdtsdr., welk pand eenige huizen van de woning
van zijn ouders, ongeveer in het midden tusschen
de Nauwe Steeg en de Sjaerdemastraat, op de Greyde
was gelegen. 8 Februari 1667 kocht hij te Franeker
aan ‘t Nieuwe Hof ,seecker schoon heerlyck, nieufgeboudt huis end hof cum annexis”, dat is het
tegenwoordig nog bestaande perceel met de huisnummers 184, 186 en 186 op de Heerengracht,
tusschen de Lijnbaan- en de Dijkstraat. Echter
is niet bekend, of hij dit huis nog betrokken heeft.
Zijn geschriften zijn :
Een Nederlandsch gedicht op het huwelijk dd.
3 1 Maart 166 1 van Johannes Joris Sols en Haeske
Hendricks Duynterp Freneker, 1661. 4”;
Een vertaling uit het ,Latijn van ‘t Rackows
Catechismus 6) met syn onder-soeck van Joan Henrico
Alstedio. Franeker, 1662 80;
Een voltooiing van een vermeerderde uitgave
van het Grieksch Woordenboek van den overleden
Franeker Professor George Pasor. Amsterdam, 1664
12” ;
Een Nederlandsch lofdicht voorin : ,De Geschie6) Leer der Sooinianen.
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denissen, Eerckelyck ende Wereldtlyck van Friesland Oost snde West” van Christiaan Schotanus.
Franeker, 1668. Folio;
Idea Logicae Novamtiquae. Franekerae 1’669. 120;
Institutiones -Metaphysicae. Franekerae 1660. 120;
Institutiones Physicae. Leovardiae 1664. Soi
Behalve het voorlaatste, zijn deze geschnften
thans nog aanwezig. Bovendien zijn bewaard gebleven: een gedrukte bundel gedichten op zijn
promotie; zijn beide doctorsbullen en zijn benoeming
tot Hoogleeraar, o p p e r k a m e n t m e t a f h a n g e n d e
zegels; een dictaat, gemaakt door den student Atzone Nicolaïdes, van zijn college als privaat-docent
in lti60; een dictaat, gemaakt door den student
Guljelmus Sicoama, vau zijn college in 1662, en
een gedrukte bundel met likzangeo bij zijn dood.
Zijn beeltenis wordt niet aangetroffen onder de
portretten van de Professoren der voormalige Hoogeschool te Franeker, op het stadhuis aldaar, doch
een afbeelding van hem komt voor op de begrafenisprent : ,Rouwstaetelycke Lykpracht in de Uytvaert en Begraeffenisse van het ontzielde Lichaam
van Willem Frederik van Nassau”, Leeuwarden,
1666, waarop hij is de 10do persoon van de Franeker Professorengroep.
Betreffende hem vindt men korte aanteekeningen
in de Biografische Woordenboeken, in de foliouitgave van 1664 aan de ,Beschrijvinge ende ohronijk van de heerlickheyt van Frieslandt tusschen
‘t Flie en de Lauwers” van Chr. Schotanus, in de
,,Series p r o f e s s o r u m e t lectorvm Academiae Frisicae”, Franeker 1746 (van E. L. Vriemoet), in het
werk van Dr. D. Bierens de Haan ,Bibliographie
NBerlandaise historique-scientifique des ouvrages
i m p o r t a n t s , d o n t l e s a u t e u r s s o n t nès aux 16,.
17” et 188 siècles, sur les sciences mathématiques
et physiques avec leurs applications”, Rome, 1883,
en in het boek van Dr. J. P. N. Land ,De Wijsbegeerte in de Nederlanden”, ‘s-Gravenhage 1899.
Meer uitvoerige bijzonderheden zijn opgenomen in:
Vriemoet, E. L. Athenarum Frisiacarum. Leeuwarden 1768 (zie bladz. 201, 203, 346, 480, 481,
482, 483 en 486 en in ,Addenda & E m e n d a n d a ”
bladz. 9 en 10);
Boeles, Mr. W. B. S. Frieslands Hoogeschool en
het Athenaeum te Franeker. Leeuwarden 18781889 (zie Deel 1 bladz. 40, 237, 336 en 337 en
Deel 11 bladz. 230, 231, 232, 277 en 842) ;
P a q u o t , Mémoires pour servir B l’histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, de la
Principauté de Liége, et de quelques contr8es voisines. Louvain, 1765. (Zie Tome premier bladz. 3 17) ;
Het artikel ,Nye rispinge fen Midfrysk” van
Dr. G. A. Wumkes in no. 60 d d . 1 7 D e c e m b e r
1927 van het te Leeuwarden uitgegeven weekblad
,Sljucht en Rjucht”.
Nog wordt hij genoemd in een lofdicht op Jhr.
.,,’
Jarioh van Ockinga op bladz. 294 van een bundel
Latijnsche gedichten van Tobias Gutberleth ,Poëmata pleraque posthuma”. Leovardiae, 1667.
i_ Franeker 4 Juni en begr. 12 Juni 1668, tr. 2 Juli
1654 (inschrijving ‘) te Franeker 18 Juni 1664)
I.
3 Alle doopinschrijvingen en trouwioschr~viogeo vddr instelling
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Yltie Pieters (van) Wimersma, d.v. Pieler Bockes,
burger en voerman te Franeker, en Lysbe2h Siclces
(waarschijnlijk Rinia), j- nB 12 Juni 1668 8).
Een te Franeker in 1664 gedrukte bundel met
gedichten op dit huwelijk is behouden gebleven.
Beiden werden lidma.at te Franeker 14 Juli 1666.
Kinderen :
1. Tjardus, volgt 111;
2. Si2Au.9, volgt IIIbis;
3. Elisabelh Greydanus, te Franeker geb. 21 en ged.
26 Juli 1660, 28 October 1676 lidmaat te Franeker, t 14 September 1703, tr. 10. (vermoedelijk
te Achlum) 1678 Gerryt Douwes, ,,op de belijdenisse s$ns geloofs” ged. te Achlum en Hitzum 21
Januari 1676, schoolmeester te Achlum, j- Achlum
1682; 20. Pingjum 14 Juli 1683 Joannes AntonC
(Anlonides), schoolmeester tot eind 1693 te Pingjum en aldaar tevens secretaris van het Dijkwaterschap ,De Gulden Halsband”, daarna schoolmeester en dorpsrechter te Sexbierum, t (vermoedelijk Sexbiernm) 4 April 1703. 9)
4. Petrus, volgt IIIter.
(Wordt vervolgd.)
B.S. zijn gedaan bij de Ned. Herv. Kerk, terwijl het lidmaat worden
!veoeeos OD deze kerk betrekking heeft.
8) Zie voor het voorgaande o.a.:
Trouw- en lidmatenboek van Marssum, berustend bij den prediKant: ,14 Februari 1632: Pieter Bockesoon en Lysbet Sickedr. na pro:lematieo attestatie”;
In Gemeente archief van Franeker: Burgerboek van Franeker:
,P$er Boekes. geboortich tot Miedum bij Leeuwarden, 1 Juli 1635 tot
wurger van Franeker aaneenomen.”
ih Rechterlijke Archieieo Friesland :
Acte dd. 1 Juni 1643, ingeschreven 19 Februari 1647 in het Hypo,heekboek van Franeker, waarbij Focke Gerrijts, Brouwer, en Mary
Ruyerdsdr. Echtelieden tot Franeker, verklaren 200 ggl. schuldig te
rijo aan .Pijter Bockes en Lijsbet Sickesdr. insgelicx Eohtel. binnen
Franeker” ;
Inventarisatieboek Leeuwarden 1660-1662 : dd. 5 September 1661:
.Ioveotarisatie en beschriivioee” ter instantie van o.m. ,,Pieter
Bockes tot Franeker wegeis litie Pieters sijn dochter echte huysvr.
van de Proffessor Greidanus”, kindskind van Tietske Jan Lamme&
,ved. van Sicke Fongers (de schoonmoeder van Pieter Bockes);
Reces- en Proclamatieboek van Menaldumadeel : Proclamatie van 17
[uni, 1 en 8 Juli 1662, betreffende den verkoop van ,,een sevende part van
leeckere halve sate Laots tot Ysrssum” aan den .Heere Joaoois
;linstra, Raadt Ordinaris in den Hove van Frieslandt eode Jeepkieo
ran Lycklama echtel. wonende binnen Leeuwarden” door .Ittie
Pieters echte huysvrouwe van dr. Joannes Grcidanus, Philosophie
Professor tot Franeq.”
In Proclamatieboek rao Franeker 1662-1673 dd. 26 Januari, 2 en
9 Februari 1666 geproclameerde verkoop aan .Joannis Greidanus
Med. Dr. et Philosoph. Professor in de Universiteyt alhier binueo
Franeker cum uxore” van de helft van een huis door zijn .schooovaeder Pyter Bockes”, burger en voerman te Franeker.
In Portefeuille Processtukken Franeker 1661-1667 het proces
eind 1665, betreffende het hiervoor genoemde halve huis, wsaromrent Pieter Bockes verklaart, dat het niet van hem is, maar .comt
siio dochters man Dr. Johannes Qreudanus voor de gerechte helfte
dáercaans toe.”
Q)-Zie o.a. Rechterlijke Archievoo Friesland:
Weesboeken enz. Barradeel. 26 Sept. 1703 ,,Inveotarisatie ten
sterffhuisevan w. Elisabeth Greiidanus in tijden wede van w. Joannes
Anthonides in leven Schooldienaer aldaar. ter requisitie van den
Eefwaarden Godtsaligeo Do Theardus Gre$‘danus, V. D. M. in den
dorpe Achlum. volte oom van ‘s moeders wegen en geauthoriseerde
curator over Triintie Joannes Antonidi. oldt in haar 10e jaar, oagelaten weeskiodt Gan bovengen. w. EÍisabet Greijdaous -en w. Jan
Aotooides” (onder de ~ brieven en instrumenten” van dezen inventaris
komt o.a. voor ,,Een Landschapsobligatie, gedateert 14 Sept. 1666,
leggende op de Naem van w. de Heer Professol Qreydanus, in leven
des pupils w. Grootvader, groot 400 cargl.“).
Authorisatieboek Barradeel. 20 Seat. 1703. Verzoek aan Ds. !l’heardus Greydanus, om de ,,curatele,eo tutile” te aanvaarden over .T+jntie
<I
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Geslacht COOpMUlS.

van Zweden, van Leopold 1 en van den Nederlandschen
Leeuw, wijders of?. v.h. Legioen van Eer. Eerst was hij
in 1817 gehuwd met Amalàe Caroline von Dannenberg
douair. van Freiherr con Maltaahn, die 24 April 1821 te
Parijs stierf. Op 22 AugulFtns 1 8 2 ö h e r t r o u w d e h i j
zoowel in de R. C. als in de Walenkerk te Kopenhagen:
Josephinn E rancisca Harmra Rnmualda Agnes Helena
Ildefonsa Louisa Gro~~zageca (in de wandeling genaamd
Pepita) d’dguirre y Bouligny condessa de Yoldi. Zij was
geboren te Kopenhagen 7 Feb. 1802, overleed 21 Oct.
1882 te Parijs en was de dochter van Alfonso d’ A guirre
conde de Yoldi [geb. te Grenada 20 Febr. 1764, Spaansch
minister van buit. zaken en .van staat en later opperceremoniameester a/h Deensche hof, t Kopenhagen 19
J a n . 1862, gehuwd te Madrid 21 Juli 17991 en H e l e n a
de Bouligny [t Kopenhagen 17 Maart 1805, dr. van
José, Spaansch gezant te Constantinopel ex matre Carconi]. Alfonso voornoemd, dankte zijn titel aan zijne
moeder ; hij was zoon van Alfonso de Aguine y Badea,
Spaansch gezant te Constantinopel en Maria condessa
de Yoldi Xendicoa y Moreno (titel van Philips V van
Spanje 1720). Hij had drie zusters : Francisca, getrouwd
met de &antilly, Josefa met de Doz, beiden zonder afstammelingen en Inez, gehuwd met graaf van Rechteren
van Qramsbergen, die de Staten-generaal, den Keizer van
alle Russen en den Koning van Spanje als diplomaat
heeft gediend en die met zijn ongehuwd overleden zoon
vermeld staat in Adelsboek 1916 blz. 266.
Edzard Coopmnns had zijn vader aangeschreven, kort
voor diens dood, over naamsverlenging of -verfraaiing; de
zoon dacht over aanneming van den naam Lewe, hetgeen
de vader moest afraden, daar er zoovele Lewe’s waren en
die zouden wel gaan brullen; de vader keurde het
denkbeeld af: ,,de man moet zijn naam maken, niet
omgekeerd”, zei hij, maar ,als gij toch dwaas wilt
zijn temidden der dwazen?’ vooruit, koop dan in het
land uwer moeder eene kleine heerlijkheid of huis, het
behoeft niet veel te kosten, het is t. m. geen hersenschim
en je neven doen net zoo, zòowel Lewe’s als Alberda’s.
Geen van beiden is geschibd. Alleen is de Franeker
hdzard Willem Coopmans als le cheoalier 1) Edgar de
Coopmans door het leven gegaan en te Brussel overleden 29 Nov. 1863; hij is protestant gebleven, al was
hij in geheel katholieke omgeving geraakt; zelfs had
hg een vast kaartavondje met den nuntius Pecci, later
P a u s L e o XIII. H i j l i e t t w e e k i n d e r e n n a : Amélie
(1828-1890), echtgenoote van chevalier Parthon de Pon,
een Belgisch edelman, wiens zoon mij met eene navrape
naar zijne Nederlandsche voorvaderen tot deze regels
bracht, door mij zooveel over zijne familieleden mede
te deelen en: Alfonso Georges Theophile de Coopmans,
die in 1885 door den Koning van Spanje bevestigd werd
in zijn moederlijken titel en als grande v a n S p a n j e .
Geboren te Dresden 14 September 1829, was hij+ in
Oostenrijkschen zeedienst, toen de rampzalige Keizer
Maximiiiaan van Mexico hem tot ordonnans-officier benoemde. Later vestigde hg zich te Como en was Spaansch
consul-generaal voor Noord-Italië.
Hij overleed k. Carnasino bij Como 23 Oct. 1902 en
was 7 Febr. 1867 te Triest gehuwd met Poolina Elisa

(Waar het nagedacht van een Frieschen professor zoor1
terecht kwam),
door W. J. J. C. B I J L E V E L D .
Gadso Coopmans, zoon van een bekend Med. Dr. te
Franeker en aldaar in 1746 geboren, werd er in 1770
zelf Med. Dr., in 1773 hoogleeraar in de chemie en 1776
in de medicijnen en bleef tot 1787 in functie. Boeles’
Friesland’s hoogeschool geeft uitvoerige bijzonderheden
over zijn werk en verdiensten, daarom geef ik slechts
in korte trekken zijn verder leven weer. Bij de komst
der Pruissen in 1787 vond hij het beter het land te
ruimen, daar hij een onmiskenbaar patriot was. Hij trok
n&ar Bentheim, waar de toenmalige landsheer hem zeer
genegen was; deze had hem zelfs tot twee maal toe
trachten te bewegen lijfarts en hofraad te worden in
1778 en 1781. De slechte gezondheid zijner vrouw,
Jkvr. Wilhelmina Catharina Lewe, met wie hij in 1776
was getrouwd, voerde hem in hetzelfde jaar 1787 nog
naar Aken, waar zij echter 20 Nov. reeds stierf. Vervolgens trok hij naar Brussel, waar hij tot hoogleeraar
zou benoemd worden en tot lijfarts van den Oostenrijkschen Qraf Trautmansdorf. De opstand van 1790
tegen het Oostenrijksche gezag deed hem echter in
allerijl wederom uitwijken naar Charleville in Frankrijk.
Een verblijf van nauwelijks een jaar bij de bron van
alle vrijheid, gelijkheid en broederschap was echter voldoende, om hem volkomen te genezen van de democratie
en volgaarne nam hij in 1791 het aanbod van eene
leerstoel aan de Kopenhaagsche Universiteit van Denemarken’s Koning aan ; na twee jaar verhuisde hij in
gelijke hoedanigheid naar Kiel, doch verliet in 1796
vrijwillig het ambt, om zich te vestigen op een door
hem gekocht landgoed : Oëgaard bij Cappel in Sleeswijk, waar hij.zich op landhuishoudkundig gebied weerde
en verder zy tijd wijdde aan studie en dichtkunst.
T o t 1 8 0 6 hield hij het daar uit; toen werd de drang
naar het vaderland hem te machtig. In Amsterdam
vestigde hij zich als arts en had er een groote en veel
geroemde practijk, tot de dood op 6 Aug. 1810 een
einde aan dit veelbewogen leven maakte. Hij was h e r trouwd met J a c o b a EGsabeth Stavenisse Pous l), die
27 Aug. 1828 in den Haag overleed, 73 jaar oud.
Buiten twee dochters, Janneke Heyltje, gehuwd met
J. Q. Pronckert 2) e n j o n g o v e r l e d e n e n Syntje Margaretha (Josina), geb. Franeker 8 Maart 1787 en ongehuwd overleden te Zeist 13 Maart 1829, had hij één
zoon, genoemd naar zijnen grootvader Lewe:
Edrard Willem, geb. te Franeker 21 Jan. 1782. Door
zijns v a d e r s v e r b l i j f i n D e n e m a r k e n k w a m h i j i n
Deenschen dienst, eerst als officier, daarna als kamerheer en minister-resident des Konings, het laatst in
België, tevens geaccrediteerd in ‘s-Gravenhage. Hij was
commaudeur van de orden van Danebrog, de Poolster
~~
Johannes Antonides, olt in haar 10” jaar, een nagelatene dochtertie

van w. Elisabeth Orevdanus en hii w. Joannes Antonides in leven Sohooldiena.er tot Sexbier& in echte” geprocreert”;
Weesboeken Franeker. Deel 14 : 15 Deo. 1712. Rekening van .soodanige ontvang en uitgave als w. Dnus Tjardus GreidanÜs over gedagt,e Trijntie Jans s e d e r t d e n 1 4 ‘íbrls 1703 tot dato deses heeft
gehaat” als curator over haar.
1) Zie genealogie Pous door v. Br. Fock in Herald. Bibl.
2) Zie genealogie Pr. door A. B. van der Vies in Wh’.

1) Hij behoorde niet tot den Deenschen adel; tooh wordt hem vanaf
1830 in alle officieele stukken en benoemingen die titel gegeven.
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Quil& Maria Bottacin, 1836-1916, die hem twaalf
kinderen schonk, allen in Italië gevestigd. De tweede
zoon, Eduardo Guiseppe Giorgio Wladimiro, geh. te
Madrid 27 Febr. 1862, werd reeds toen ingeschreven als
de Coopmans de Yoldi. Hij leeft nog met zijn tweede
vrouw te Como en heeft dochters uit eerder huwelijk.
De derde zoon: Nicola Achille Eugenio (geb. 1872)
heeft een zoon en eene dochter, terwijl de vierde, Lui+
Guglielmo Edzardo (geb. 1876), Med. Dr. en ongehuwd is.
De oudste zoon, Alfonso Nicola Coopmans Conde
de Yoldi (1867-1904), was officier in Italiaanschen
dienst en woonde later op zijns vaders goed bij Como.
Uit zijn in 1885 gesloten huwelijk met Barberi’na contessa Powo (1862-1896) sproten eene dochter en twee
zoons, waarvan de oudste Alfonso Coopmans conde
de Yuldi, geb. 24 Apr. 1888, Doctor in de Staatswetenschappen, te Milaan woont en nu hoofd is van dit
Italiaansch, oorspronkelijk Friesch geslacht.

Karel, gebooren tot Leyden den 6den en gestorven
den 278t*n April 1648.
Lidia, gebooren tot Leyden, den 26aten Mey 1649, getrout tot Amsterdam den 2Gsten Maert 1676 sen Johannes
van Kerckhem.

Familieregister van

Sybrand Verruwhert,

medegedeeld door
Dr. E. J. TEOMASSEN A THUESSINE V A N
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(Vervolg van XLVIII, 216.)

Fol. 16.
Goocert Roovers, soone van Hans Roovers en Margareta de Beauljerc is op den l’Ld”” Augusti 1636 getrout
aun I;idia de Smet, dochter van Jaques de Smet e n
Lidia Bake en heeft naergelaten :
Johannes, gebooren den 30sten Mey 1637 tot Amsterdam, gestorven 1669 in Oostindien.
.lacobus Roovers, gebooren tot Amsterdam den 3d n
July 1638 gestorven in Oost-indien.
Lidia, gubooren tot Amsterdam den 4den Augusti 1644,
getrout aen C~olus Schulerus, den 2qst0 April 1663.
Margareta, gebooren tot Amsterdam den 22eten October
1662, getrout aen Jocob Hanekop den April 1684.
Govert Roovers vader van de bovenstaende kinderen en
soon van Hans Roooers en Margareta de Beauljeu is
overleden den 20@ten October 1856 tot Amsterdam en
begraven in de kapel genaemt de heylige stee.
Lidia de Smet, moeder van de bovonstaende kinderen
is overleden tot Amsterdam den 1 gdon April 1671 ende
begraven by haer mans
Fol. 16~“.
Karel Rooret-s, soooo van Hans Roorers en Margareta
de Beauljeu, is op den I 7 den January 1640, oud zijnde
omtrent 28 jaer tot Leydeu getrout sen Susanna de
Smet, dochter van Jaques de Smet en Lidia Bake, mede
omtrent 28 jaer oud zynde en hebben geteelt dese kinderen, als
Margaretn, gebooren den 7don Jnnuari 1641 tot Amsterdam getrout tot Leyden den 26aten July 1661 sen
my Sybrandt Verrulehert.
Lidia, gebooren den 22aton December 1642 tot Amsterdam gestorven den 3den April 1643.
Johannes, gebooren den 8en February 1644 tot Amsterdam getrout tot Amsterdam den 2l@ten October 1670
sen Susanna Ruts.
Jacobus, gebooren tot Leyden den 13den Maert 1646
en aldaer getrout den 7den December 1670 sen Catharina Stalpert.

Karel Roovers, vader van de bovenstaande kinderen
en soone van Hans Roocers en Margareta de Beauljeu
is den 3den October 1680 van Leyden, den 12den van
Amsterdam, den 17don November uyt Texel ende den
eersten January 1651 uyt Duyns in Engeland wegens
de kamer van Amsterdam na Oost-Indien gevaren, e n
is op den 17den January 1636 op de rede van Batavia
van scheepsboord gevallen en verongeluckt, gaende in
syn 43ste jaer.
Susanna de Smet, wedue Roovers moeder van dese
bo’venstaende kinderen, is overleden den eersten February 1670 ende tot Leyden in ‘t Choor van de Hooglandsche Kerck begraven, in ‘t 68sto jaer haers ouderdoms.
Fol. 17.
Johannes Roocers, soone van Karel Roor.ers en Susanna
de Smet, gebooren den 8 ten February 1644, is tot Amsterdam op den 21 ‘ton October 1670, oud zijnde 26 jaer
getrout aen Susnnna Ruts endo aldaer tesamen geteelt
dese vier dochters:
Susanna, gebooren den eersten Maert 1672, getrout
den 26 Juni 1693 aen Feunis Cleeff.
Catarina, gebooren den 6ten October 1673.
l!Xisobet, gubooron den eersten Maert 1676, getrout
aen Willem Schuylenburg, den 11 September 1698.
Cornelia, gebooren den 201ten Juny 1677, overleden
den 27nten Mey 1678, in ‘t gezicht van ‘t eyland Java,
10 dagen eer als tot Batavia quamen.
Mijn swager Johannes Roovers is op den 6den September lG77 van Amsterdam, don Gden vnn Leyden,
den 7don van Rotterdam, den lbden van Middelburg,
den 16de” van voor Vlissingen ende den 17den in zee
geraeckt om nevens sijn huisvrouw en vier dochters
wegens de Kamer van Zeeland na Batavia in OostIndien te varen met het schip Schouwen. God verleeue
haer voorspoet en zeegen.
Johannes Roorers is tot droefheid van sijn huisvrouw
en ons, volgens bericht, overleden op den 13 February
1679 op Zurrubaja, naerlatende de drie eerste hierboven
genoemde Dochters. Hij was out 36 jaren en 6 dagen.
Fol. 18.
Jacobus Roovers, soone van Karel Roovers en Susanna
de Smet, gebooren den 13en Maert 1646 is tot Leyden
getrout op den 7den December 1670 aen Catarina Slalpert
en hebben aldaer geteelt deze kinderen.
Karel, gebooren den 23afen Maert 1672, gestorven den. . .
Anna, gebooren den 29aten Mey 1674, getrout den 6
99, aen Gerrit Verschuyl.
September
Susanna, gebooreu den Ven Juny 1676, gestorven den
2d@n July 76.
Susanna, gebooren den 9 de* Mey 1678, gestorven den
1681.
Karel, gebooren den 20nten April 1681.
Susanna, gebooren den Gden September 1684.
Joachimus, gebooren den 29 Juny 1686.
Jacobus, gebooren den 2 April 1690, gestorven den
6 Juny.
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Johannes, gebooren den 6 July 1691, gestorven den
6 Mey ‘94.
Jacobus, gebooren tusschen den 26 en 26 October

1693 en is overleden den 26 April 1706.
Jacobus Roovers, vader van deze bovenstaende kinderen,
is overleden den 27 February 1694, des morgens even
voor 7 neren.
Fol. 18~“.
Lidia Roovers, Dochter van Karet Roovers en Susanna
de Smet, gebooren den 268ten Mey 1649 is den 26Sten
Maert 1676 getrout sen Johannes van Kerckhem tot
Amsterdam, ende geteelt:
Abraham, gebooren den 24Sten April 1677, overleden
den eersten Maert 1680.
Johannes, gebooren den 29 sten January 1680, gestorven
den 8 Augusti 1681.
Suranna, gebooren den 21 October 1683, gestorven
den. . . 1684,
is overleden den eersten December 1686 en tot Amsterdam in de wale Kerck begraven den 6 dito. 8,
Fol. 19.
Lidia Roovers, Dochter van Gorert Roovers en Lidia
de Smet gebooren den 4den Augusti 1644, is den 24nten
April 1663 getrout met Carolus Schulerus, en hebben
geteelt:

Lidia.
Adriana, getrout aen Qerhardus Helrhuysen.
Johanna, getrout sen Nicolaes Rocus van de Capelle.
Jacoba.
Carolus Schulerus is overleden den 4 Augusti 1691

en sijn naergelaten wedue is overleden Maert 1696.
Fol. 19 vo.
Margareta Roovers, Dochter van Covert Roovers e n
Lidia de Smet, gebooren den 22 October lö62 ia op
den . . . April 1684 getrout aen Jacob Hanekop, e n
hebben geteelt:
Jacobus Cornelis, gebooren den 27 January 1686, overleden den 13den Mey 1688.
Carolus, gebooren den 16 Juny 1687.
Fol. 20.
Engeltje Roovers, dochter van Hans Roocers en Margareta de Beauljeu, is getrout aen Jm Sweers, en heeft
van hem behouden twee kinderen:
J o h a n n e s Sneers, den llde* Mey 1681 getrout sen
Aeltjen . . . en gestorven den 23 February 1688.

Oeertruyt Sweers.
Engelbe Roovers is overleden den aden Oatober 1678

tot Amsterdam en aldaer begraven den 6ten dito.
Susajana Roovers, Dochter van Johannes Roovers en
Susanna Rutz, is gebooren den eersten Maert 1672 tot
Amsterdam, tot Malacca 1693 den 26 Juny getrout sen
Zeunis Cleeff en heeft op Batavia 1696 den 178 Mey
gebaert :
Abraham Kleef, dewelcke den 1 February 1704 overleden is. Susanna Roovers, is overleden den 11 February
1713.
Fol. 21.
Memorie van ‘t Beauljeus geslacht.
Vincent de Benuljeu, is getrout geweest met juffr.
Woudru Malapart, beyde gebooren tot Valencyn zijode
de voorn. Woudru Malapart geb. A”. 1604 en hebben
8) Kerkem ys

gestorreven don 12 ootober tot sohravenhage 1720
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laergelaten dese naervolgende soonen, allen gebooren
;ot Valencyn.
Jan de Beauljeu, zoon van Pincent, is getrout geweest
net.. . en heeft naergelaten een soon genaemt D a v i d
le Beauljeu tot Rouan en een Dochter genaemt Lucretia
de Beauljeu tot Vlissingen.
Lucretia de Beauljeu is getrout geweest met.. . en
heeft naergelaten een dochter Judith genaemt, getrout
met Matheus Hals, wijnkooper tot Vlissingen en een
snder dochter genaemt Hester, getrout met Jacob Sarger,
Hoedeverkooper tot Vlissingen.
Dit waren beyde Dochters van Lucretia de Beauljeu,
dochtersdochters van Jan de Beauljeu, zijnde dienvolgens
Vincent de Benuljeu daer grootvader over.
Augustyn de Beauljeu, soon van Vincent, is getrout
geweest met.. . en heeft naergelaten een Dochter genaemt Judith de Benuljeu. Is getrout geweest met
Robbert de la Bare, woonende te Londen.
Rerri de Beautjeu, soon van Vincent, is getrout geweest met . . . en heeft naergelaten een soon genaemt
David de Beauljeu is niet getrout. Leyd tot Marsillie
in dienst van de Koning.
Fol. 21 v’.
Pieter de Beauljeu soon van Piacent, is getrout geweest met Adriana de Verguyn tot Middelburg 1681,
en hebben tot Middelburg en Vlissingen naergelaten
des0 Kinderen:
Philip de Beauljeu is niet getrout.
Judith de Beauljeu is niet getrout.
Sara de Beauljeu is niet getrout.
Anna de Beauljeu is niet getrout.
Agneta de Beauljeu is getrout mot Salomon La Sage.
Maria de Bectuljeu is getrout met Jacques Huwaert.
Charles de Beauljeu, soon van Vincent is gebooren
tot Valencyn den 24aten April 1636 en met sijn eerste
vrouw genaemt Johannes Coquel, dochter van Carel
Coquet tot Antwerpeu getrout den 24nton October 1662,
eu Johanna Coquel den 8eten Maert 1680 komende te
overlijden liet na dese Kinderen:
Daniel de BeauUjeu is gebooren den 4den February 1666
cn is ongetrout gestorven.
Susanna de’ Beauljeu gebooren den lgden January
1667 getrout tot Amsterdam den 2gStcn December 1691
met haar eerste man Hans van Streeper van wie geen
kinderen meer zijn. Haer tweede man was Dirck Reyniers.
Jan de Beauljeu gebooreu den 23nten Augusti 1668,
gestorven tot Zutphen den . . . September 1620.
Karel de Beauljeu, gebooren den 19den February i671,
en is ongetrout gestorven.
Mary de Beauljeu, geboren den 13den January 1073,
getrout tot Zutphen den . , . 1611 sen Hendrick ryan
Dievnen, en stervende den 298ten A.ugusti 1617, liet geen
kinders na.
,Jacques de Beauljeu, gebooren den I4den December
1677, is ongetrout gestorven. Dese bovenstaande Kinderen van Charles de .Beauljeu zgn alle tot Antwerpen gebooren.
Fol. 22.
Charles de Beauljeu, soon ,van Vincent is den lesten
July 1682 voor de tweedemael tot Antwerpen getrout
sen Margareta de Vos dochter van Paulus de Vos van
Antwerpen, en te samen geteelt dese kinderen:
Johanna de Beauljeu gebooren tot Antwerpen den
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270~~~ September 1683 en gestorven den 7den January
1626, oud 41 jaer en ongetrout, Leyd op ‘t Choor van
de groote kerok tot Haerlem.
Pieter de Beautjeu, gebooren tot Middelburg, den
Wen November 1685 en tot Bordeaux gestorven den
1606, oud 21 jaer.
” .Dacid de Beauljeu, gebooren tot . . , den . . . 16..
gestorven onderweg Oostindien, oud 24 jaer.
Nargaretn de Beauljeu, gebooren tot Amsterdam den
14d”n October 1690, getrout den 2den February 1610
tot Haerlem aen Hans Roovers van ‘s-Hertogenbosch.
Abraham de Beauljeu, gebooren tot Amsterdam, den
31Sten July 1693, ende aldaer gestorven den . . . .
Sara de Benuljeu, mede op den 31sten July 1693 tot
Amsterdam gebooren ende gestorven den . . January 1694.
Charles de Beau$eu, vader van de nevenstaende en
bovenstaende Kinderen is overleden tot Amsterdam den
den 9de* Mey 1’606 oud zijnde 71 jaer en begraven in
do heilige stee.
Margareta de Vos, weduwe Beauljeu, moeder van de
bovenstaende kinderen, is gestorven tot Haerlem, den
24nten Juny 1636 oud sijnde 72 jaer. Leyt begraven op
‘t Choor van de groote kerck.
Fol. 22 v”.

Lidia de Smet, gebooren den Sden December 1608.
Gtetrout eerst aen Govert Roovers. Hertrout aen Elbert
Crispijnaz. bij wien geen kinders heeft gehat. Overleden
den lgaen April 1671.
Jques, gebooren den 21 ‘ten Novemb. 1610, gestorven
7 maenden oud.
Susanna de Smet, gebooren den 28’fen Juny 1612,
getrout sen Karel Roovers. Overleden den eersten February 1670.
Jan de Smet, gebooren den eersten April 1614. Qetrout aen Lysbet Cumyn.
Jacomyntje de Smet, gebooron den 16den Augusti 1616,
getrout aen Philip Angel. Overleden in Oostindien 1661,
sonder kinders na te laten.
Anneken de Smet, gebooren den 28aten November 1618,
getrout sen Abraham Toornvliet. Overleden den 7dan
April 1679.
Lidia Bake, moeder van dese bovenstaende kinderen,
is overleden den ‘LO@te* October 1620, zijnde bevallen
van een dood soontje.
Fol. 26 v”.
Jaques de Smet, is hertrout op den Gden July 1621
sen Eester de Haes, welcke den Qden September 1622
overleden is, na dat vier dagen van een dood soontje

Susanna de Beautjeu, dochter van Charles de Beauljeu,
is voor de tweede mael getrout met Diwk Reyniers e n
bij hem naergelaten dese kinderen:
Catarina Reyniers tot Amsterdam getrout A”. 1641
op Paesdynsdach aen Do. Gellilts 3e Bouma, Predioant

tot Zutphen.
Gillis Reyniers tot Livorno getrout met.. .

Jacob Reyniers.
Carel Reyniers tot Amsterdam op Pinxter dynsdach
1641 getrout met Judith Barra.
Daniel Reyniers.
Susanna Reyniers.
Dirck Reyniers, tweede man van Susanna de Beauljeu
is tot Amsterdam overleden den 28sten *Wey 1627.
Susanna de Beauljeu, Moeder vnn des0 bovenstaende
Kinderen is tot Amsterdam, gestorven den 20Stcn Fe-

bruary 1640 en begraeven in de heilige stee, oud sijnde
73 jaer.
Fol. 25.
Memorie van dc Smets geslacht.
/’ Jacques de Smet, gebooren tot Nieupoort, oud zynde
26 jaer, is op den 28 @ten February 1603 tot Middelburg
getrout sen Lidia Bake geboortich van der Veere, oud
omtrent 17 jaer. Hebben tot Leyden te samen geteelt
dese kinderen :
&Laeyke de Smet, gebooren den 280~“n Fobruary 1604
getrout eerst sen Jan Plumioen, bij wien twee kinders
gehat heeft, doch zijn jong gestorven. Hertrout aen
Jan Jansz. ran Vesanevelt bij wien geen kinders heeft
gehat. Overleden den 29 aten October 1669, 16 dagen
na haer man.
Lysbet de ‘Smet, gebooren den 22”tan Augusti 1606,
getrout eerst aen Pieter Dootshooft. Hertrout aen Roelof
Ysacksc. van Konhtcysen. Overleden den 2gSten Januarij
1667.
Passchierken, gebooren den 3l@ten Julij’ í607. Cestorven oud 7 weecken.

was bevallen geweest.
Jaques de Smet is ten derde mele getrout op den
8ten January 1623 aen Cornclia Boudarts oud 31 jaer
en hebben te samen geteelt desa kinderen.
Cornelia de Smet gebooren den 211ten December 1623,
getrout sen Cornelis van Scharpenbrant. Overleden den

288ten October 1680
Francina, gebooren den 1ld.n Mey, gestorven den
18den July 1626.
Esther, gebooren den 29 sten Juny 1626, oud 4 weeken
gestorven.
Jacob, gebooren den 11 don Augusti 1627, oud 2 da.gen

gestorven.

Joaias de Smet, gehooren den Sden September 1628
getrout aen Elisabet Walwyclc. Overleden den ‘Iden November 1669.
Celia, gebooren den 17den September, gestorven den
17den October lö30.
Jacob de Smet, gebooren den 20aten October 1631,
overleden den 18den April 1663.
. . . . een dood soontje gebooren den 4den Maert 1633.
Il’illem, gebooren den 16 dm Mey 1634, en kort daersen gestorven.

Cornelia Boudarts, Moeder van de hierbovenstaende
kinderen, is overleden den laden Juny 1667.
Jaques de Smet, Vader van de hiervoor genoemde

kinderen is overleden den eersten July 1669.
Fol. 26.
Lysbet de Smet, Dochter van Jaques de Smet on Lidia
Bake, is getrout, eerst aan Pieter Dootshooft tot Amsterdam, van wien sy behouden heeft 2 kinderen.
I;vsbet Dootshooft.
Pieter Dootshoofd, overleden den 21 September 1666,
is hertrout sen Roelof Ysacksz. van Konhuysen. Heeft

bij denselven naergelaten twee dochter.
Lidìa Roelofs van Konhuysen, overledenden . . Decemb.
1712.
Vroutjeu Roelofs van Ronhu?ysen.
Lidia de Smet, dochter van Jaques de Smet sn

Lidia
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Bake, is getrout, eerst sen Covert Roovers tot Ameterdam, van wien behouden heeft vier kinderen.
Johannes Roovers 1669, in Oost-Indien overleden.
Jacobus Roo~rs in Oost-Indien overleden.
Lidia Roooers.
Margareta Roovers.
Susanna de Smet, Dochter van Jacques de Smet e n
Lidia Bake, is getrout sen Karel Rooverr, van wien
behouden heeft des0 vier kindoren:
Margareta Rooeers, van dewelcke siet, e n z .
Johannes Roorers, si& daervan enz.
Jacobus Roooers van wien siet euz.
Lidia Rootqers van welcke siet enz.
Jan de Smet, soon van Jacques de Smet 0n Lidia
Bake, gestorven 1678 den 24aten November, is getrout
aen Lysbet Comyn, overleden den 3 February 168,4,
van wien een soon, genaemt Dirck de Smet. Anno 1674
aen Franc,y,rtje van der Straten getrout en in ‘tjaer
1676 overleden is. Hebben in den jare 1677 noch te
samen gehat 2 kinderen:
Jan de Smet, overleden den 6 February 1692.
Maria de Smet.
Fol. 26 vo.
Anneke de Smet, dochter van Jacques de Smet en Lidia
Bake, is tot derde vrouw getrout sen Abraham Toornvliet, is overleden den 7den April 1679. Hadden te samen
in den jare 1677 e0n dochter genaemt:
Lidia Toornvliet, den 7den April 1682 getrout aen
Dr. Jacob Kopper.
Cornelia de Smet, dochter van Jaques de Smet e n
Cornelia Boudarts, is getrout aeu Cormelis van Scharpenbrant. Hadden in den jare 1677 te samen des0 6
kinderen :
[btjgevoegd:] Is overleden den 2Won October 1680.
Pieter van Scharpen brant.
Anna van Scharpenbrant.
Conzelia 2rala Scharpenbra,nt.
Jacobus plat& Scharpenbrant.
Elisabeth val& Scharpenbrant, overleden den 18 Augs.
1708. Colxelis van Scharpenbrant is overleden den 6
April 1687.
Josias de Smet, zoon van Jacques de Smet en Cornelia
Boudarts is getrout aan Elisabet Iyan Walwijk, van wien
in ‘t jaer 1677 eene soon in leven was, genaemt:
Adrianus de Smet, is overleden den 26m”“n October 1680.
Fol. 27.
Elisabet Doodshooft, dochter van L!lsbet de Smet, is
den loden February 1668 getrout aan Ja,t van Qroe,lendijk. Heeft. van hem behouden 3 kinderen.
Clccra van Qroer,endijck.
Pieter valt Groenendijck, overleden den 18de” Juny 1666.
Johannes oala Broenendijck, overleden 170 1.
Is den (LOsten December 1667 hertrout aen Jacob Racker,
dewelke overleden is op den 13 July 1686, naerlatende
3 kinderen :
Pieter Backer, overleden den 14 July 1686.
Maria Backer.
Tjercquerius Backer.
Elisabeth Dootshooft is overleden den 21 Augusti 1688.
Vroutje Roelofs unra Konhuysera, dochter van Lysbet
de Smet is den 16den January 1669 getrout aen Evert
Meerman en gestorven den 14don Juny 1683 naerlatende 3 kinderen:
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H a r m a n u s .
Jacobus.
Lysbet.
Fol. 27 v“.
Dirk de Smet, soon van Jaia de Smet is in den jare
1674 getrout aen Francynlje van der Straten. Is overleden in ‘t jaer 1676, naerlatende een soontje, Jan de
Smet genaemt.
Jan de Smet, soon van Jan de Smet en Elisabeth
Comijn is overleden den 6 February 1692.
Naria de Smet, Dochter van Jan de Smet, ia A”. 1683
getrout aen Petrus Moris Dr. Medic. tot Middelburg.
Fol. 28.
Peter van Scharpenbrant, aoon van Cornelia de Smet
is den llden December 1676 getrout sen Johanna le
Per, overleden de 12 September 1683, nalatende 2
kinderen, Jacobus on Johanna. Johanraa is overleden
den . . . November 1683.
Is op den 3 October 1684 getrout aen Sara de Wolf.
Overleden den October 1719.
Araraa vara Scharperabral& Doohter van C o r n e l i a d e
Smet, is den 4don October 1670 getrout aen Abraham
de Rieu, 0n den 6 November 1687 hertrout aen Do. Petrus
vara Hoecke: Predicant tot Nieu.wehoorn, naderhand tot
Edam, daerna tot Leeuwarden, naderhand Enckhuysan,
eu vervolgens tot Leyden, alwaar hij overleden is don
23 April 1711.
Fol. 28~“.
Cw~aeLi~ vaja Scharpenbrant, Dochter van Cornelia de
Smet Is den 26sten July 1678 getrout aen Abraham
Saraders Bisscop en is hij overloden den 20 Maert 1712.
Fol. 29~‘.
Lidia Toorracliet, Dochter van Araneken de Smet, is op
den 7den April 1683 getrout aen Dr. Jacob Kopper,
welcke op den 27 September 1683 overleden is, nalatende si@ vrouw mot een dochter, genaemt.
halau Elisabeth, overleden den 13 February 1690. Is
op den . . . hertrout aen Abraham Romboatt en overleden
den 19 Juny 1706.
Fol. 30.
Clara rara Oroenendyck, Dochters dochter van Jaques
de Smet is op den 11 July 1686 getrout aen Do. Benjamin Beecq, Prudicant tot Gisenouwerkerck. Do. Beecq
is overleden den 14 April 1689. Is den 8 February
1701 hertrout aen Do. Abram Haseu, Prodicant tot Oegstgeest. Is overleden den 16 January 1714.
Maria Backer, Dochters dochter van Jacques de Smet,
is op den 12 July 1691 getrout sen Joharanes Vollellhoven, Klercq van de generaliteyts Reeckenkamer in
‘s-Gravenhage eu overleden den 30 December dos
selven ja0rs.
Fol. 31.
Anna Roovers, dochter van Jacobus Roovers, gebooren
den 29 Mey 1674, is den 6 September 1699 getrout
aen G e r r i t Verschuyl. Haar eerste soon Isack is gebooren den 6 Juny 1700 en overleden den 2 September
desselven jaers.
Isack de 2de soon, geboren 1701,ll October, overleden
29 Mey 1703.
Anna, gebooren den 2 Auguati 1703.
Cornelia, geboren den 22 Augusti 1706.
Jaeoba, gebooren den 31 Mey 1707, overleden den
11 Juny des selven jams.
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Isac de 3” soon, gebooren 1708.
Jacobus, gebooren den lb Septemb 1710. Overleden
den eersten Maert 1711.
Fol. 31 vo.
Karel Roócers, eoon van Jacobus Roovers, gebooren
den 20 April 1,681, is den 2 Mey 1700 getrout aan
Cot*nelia de By. Heeft den 25 February 1701 ontfangen
Byn eerste kind, zijnde een dochter genaemt CataGaa,
.
‘t welk overleden is den 16 Mey 1701.
Jacobus, gebooren den 10 Augusti 1703 en overleden
den 16 dito.
Maria, gebooren den 19 February 1707.
Karel Roouers, hierboven gemeld is overleden den
Bdon February 1719.
Fol. 32.
Joachim Root-et-s, gebooren den 29 Juny 1686 is den
29 Maert 17 11 getrout sen Petronella walt Cingelshoek. 9,

Hij werd opperkoopman 29 Nov. 1636.
Commr. over eenige retourschepen 4 Jan 1639.
Na terugkomst in Indië 4 Dec. 1646 sessie als
raad ord. gouv. gen. 6 Oct. 1660 ; onpasselijck
sijnde zal de dir. gen. de actens etc. teekenen
26 Feb. 1663.
ZLjn te goed hebbende gagie aan deszelfs weezen
goed te doen 10 Oct. 1663.
bl. 66. Mr. J. Maetsuycker pens. raad justitie Bal”. 4
Oct. 1636.
Raad extr. N.I. 13 Aug. 1641.

[Hier eindigen de door S. Verruwhert eigenhandig
geschreven aanteekoningen.]
( S l o t volgt).

Aanvullingen op ,,De Gouverneurs-Generaal en
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. B LOYS VAN TRESLONG PR I N S .
(Le Vervolg op XLVII, 346).

bl. 41. Sa,*a Specx ondertr. Bat. 20 Mei 1632.
bl. 44. C. van Dorp hv. Hend. Brouwer -f vóór 21 Jan.
1636; hij hertr. Agneta Pelsers, van Aken, die
dan als doopgetuige voorkomt.
bl. 47. onderaan; de tocht naar de Molukken is van
30 Dec. 1636-10 Juli 1637.
bl. 60. Van der Lijn werd 24 Juni 1636 opperkoopman, 12 Nov. 1633 boekhr. gen., 26 Mei 1639
raad extr., commissaris politiek 9 Jan. 1638,
raad ord. 8 Aug. 1641.
bl. bl. Uit het 10 huw. van F’an der Lijn met L. Po/et(h)
waren :
1. Joannes, ged. Bat. 12 Maart 1631, t vóór 1667.
2. Piefer, ged. a.v. 29 Juni 1632, t vóór 1607.
3. Lzjsbeth, ged. a.v. 4 Sept. 1633, t vóór I6ö7.
4. Hendrik, ged. a.v. 17 Mei 1636.

6. Jan, ged. a.v. 21 Dec. 1636, t vóór 1667.
6. Antorlio, ged. a.v. 20 Oct. 1638, t vóór 20
Nov. 1641.
7. Justus, ged. a.v. 17 Dec. 1639.
8. Elisabeth, ged. a.v. 2 Jan. 1641, j_ vóór 1697.
9. Antonio, ged. a.v. 20 Nov. 1641, t vóór 1644.
10. Cornelia, ged. a.v. Maart 1643, t vóór 1667.
ll. Cornelis, ged. a.v. 31 Juli 1644.
12. Antonio, ged. a.v. 23 Nov. 1644, i vóór 1667.
13. Jacobus, ped. a.v. 30 Aug. 1646, t vóór 1667.
14. Salomon, ged. a.v. 16 Oct. 1648, t vóór 1667.
16 Levina, ged. a.v. 2 Oct. 1660.
bl. 63. Carel Regniers test. Bat”. 6 Febr. 1663 (nat”.
Huysman); zijn 1” vrouw Judith Barra 1_ kort
vóór 24 April 1647.
‘9 en heeft 3 kvnderen bev de selleve neteelt en VE begraven den
23 ‘agustus 1720 “en kynt viu 6 jair yn ze voor soker begraven en
een den 31 Agustus allein een yaer.

bl. 66.
bl. 62.
bl. 66.

bl. 68.
bl. 69.
bl. 71.

Raad ord. 27 Juli 1644.
Als gezant naar Goa 19 Juli 1644.
Zal tegen Maart eenige macht uit de vloot van
Goa depecheeren tot bemachtiging van ‘t eiland
Kesmis 1 Aug. 1644.
Werd de vereering in Goa bekomen geheel toegestaan 6 Mei 1646.
Ords. raad in ‘t vaderland sonder verhooging
van gagie gemaakt zijnde, f 360 toe te leggen
23 Sept. 1660.
Dir. gen. benoemd 11 Oct. 1660. Pres. raad
Justitie 13 Jan. 1663.
Van zijn extraord. bedieningen ontlast 20 Mei
1663.
Draagt de vergadering zijn begeerte voor om
een tombe in de casteelskapelle ter gedachtenisse
zijner overl. gemalin op te richten 14 Sept. 1663.
Zij test. Batavia 7 Dec. 1663 (nota. Huysman).
T(in Goens dep. een besloten test. bij nat?. Bolswart te Bat”. 2ö Oct. 1680.
Petr. M. Wonderaer t Bat”. kort, vóór 12 April
1681; zij test. op haar hofstede Wonderabel
buiten Batavia 30 Dec. 1680. Haar mans overl.
zuster was Maria Speelman, die x 1”. Dirck
Verhaven en 20. Barnhardus Craytanger, bij
wie kinderen n.1.
ex 10. Hadwina, Cornelis en Jan Verhacen;
BX 2”. Barnhardus en Dirck Cr.; Cornelis P.
was blind. Een codicil aan haar test. is dd. 17
Feb. 1681.
J. Camphuys geb. 14 Juli 1636.
B. A. Camphuys X Bal.“. 24 Jan 1630.
Agnieta Tielmans wede. C. can Outhoorn test.
als wede. Batavia 18 Maart 1664 not?. A. Huysman. Zij had toen 2 onmondige kinderen Cornelis en Burger van 0. ; haa.r mans zuster Maria
van 0. wede. Pieter Speelman te R’dam. Univ.
erfgenamen Mr. II’illem van O., Arlanda van 0.
wede. Lenardt van Sorgen te Banda en Hendrik
van Hoorn, onderkoopman te Negapatnam.
Pan 0. werd 18 Juni 1660 boven het ordin. getal in den raad van Justitie gesteld met een advis.
stem zonder verbetering of rantsoen te genieten ;
1” Klerk ter gen. sec+. 22 Feb. 1661.
Ord. lid raad Just. op f 100 ‘sm. 16 Aug. 1664.
Scholarch Lat. school 26 Sept. 1667.
Kap. over ‘s Comp 8. suppoosten in de stad 30 Juni
1671.
Ontv. gen. van N.I. 20 Nov. 1671.
Raad extr. N.I. 8 April 1678.
Kol. Ned. burgerij te Bat?. 6 Dec. 1678.

Raad ord. 26 Juli 1679.
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bl. 74.

bl, 76.

bl. 77.

bl. 78.

Pres. raad Just. 26 Juli 1679-8 Maart 1681
en weer 26 Feb. 1682.
Zijn dr. Susanna Agneta valz c)., ged. Batavia
3 Juli 1672.
1. Elis. Sara van H., ged. Bat”. Holl. K. 26
Juli 1693.
2. Pelronella Willemina, ged. a.v. 1 Mei 1697,
-I_ vóór 29 Juli 1698.
3. Petronella \~‘illemina, ged. a.v. 29 Juli 1698.
4. Johanna Susanna, ged. a.v. 20 Dec. 1701.
Joan oan Hoorn was eerst gehuwd met Anna
Struys, van Batavia, ged. ald. 4 Nov. 1664 in
de Holl. Kerk, dr. van Abraham S. en Maria
Oldenoliet. Zij test. (besloten) Bat. 29 Maart
1688; zij was dood kort voor 13 Juni 1691. In
1707 was J. run Hoorn eigenaar van het land
Struyswijk.
Uit het huwel. van Ab. van Riebeeck en Elis.
van Oosten waren:
1. Joh”. Maria v. R., enz. ged. Holl. K. Bat”.
19 Feb. 1679.
2. Elizabeth v. R., ged. a.v. 23 Aug. 1681, t jong.
3. Elisabet v. R., ged. a.v. 9 Jan. 1684, -I_ jong.
4. Johannes v. R., ged. a.v. 13 Nov. 1686, i_ jong.
6. Ida v. R., ged. a.v. 6 Oct. 1686, i_ jong
6. Ida v. R., ged. a.v. 13 Oct. 1688.
7. Elisabeth v. R., ged. a.v. 12 Maart 1690, t
jong.
8. Johannis v. R., ged. a.v. 4 Maart 1691.
9. Dirck v. R., ged. a.v. 13 Juli 1692.
lO.,EZisabeth v. R., ged. a.v. 26 Oct. 1693.
ll. Abraham v. R., ged. a.v. 1 Nov. 1696.
Voor Van Riebeeck en zijn vrouw E. van Oosten
werden resp. aan de West- en Zuidzijde der Hall.
Kerk wapenborden opgehangen.
Jan ten rechte Johannis van R., werd 10 Juni
1710 vaandrig der ongetrouwde kasteelspennisten, 12 Juli 1712 koopman, 26 Mei 1713
schepen te Bat”., naar Nederl. verlost 3 Juli 1714.
Pan s’1~‘o.U werd le klerk gen. Secrie. 8 Sept 1690.
Koopman 12 April 1691.
Secrs. Hoog Edel. 24 Juli 1696.
Raad extr. 2ö Mei 1700.
Pres. weeskamer 4 Juni 1700.
Pres. schepenen 29 Mei 1703-29 Mei 1706.
Raad ordin. 3 Juni 1703.
Prov. gouv. gen. 17 Nov. 1713.
In de Holl. kerk Zuida. hing zijn wapenbord.
Voor zijn hv. Qilina can Zwol1 hing een wapenbord aan de Noordz. dier kerk.
Blijkbaar is zijn broer Jan Stofelsz van Swoll,
geh. met Margaretha Stalmans, die hertr. Constantin Butler. Zij komen voor 1687 met hunne
doohters Odia en Janneken van S.
Van Swoll test. Bat”. 9 Nov. 1718 (nota. J. Reguleth) zijnde ziek en zwak.
Zijn wede 0. van Swoll of Swoll was eerder wede
van Jacob Torant bij wien 3 k. nl. Giliane T., de
opperkoopman Jacob T. en de koopman Pieter
T., door hem behuwdkinderen genoemd in ziju
test. Voornoemde Gilia Jans&. van S. X den
opperstuurman Jacob Paulusz. van der Hogen,
van A’dam.

bl. 80. Zwaardecroon werd 10 Mei 1694 pl. gezaghebber
van Jaffanapatnam,, en 13 April 1696 comms.
van Malabar; dir. van ‘Souratte 23 Juni 1699;
secra. der Hooge Reg. 9’ Feb. 1703, geass. lid
Hooge Tafel ‘29 Juli 1704; raad extr. 26 Juli
1705’; raad ord. 22 Juni’ i716; in de Port.
Buitenkerk te Bata. hangt &g zijn wapenbord.
bl. 81. Hillegonda Z,t,o., werd’10 Feb. 1737 op het Holl.
kerkhof te Bat”. begr. in een eigen kelder; zij
woonde Tijgersgracht, haar man was Mr. Cornelis van Berendregt, geb. Leiden 26 Feb. 1661,
oud waterfiscaal en $ 10 Jan. 1731; zijn
wapenbord, vermoedelijk afkomstig uit de Holl.
Kerk, hangt nog in de Port. Buitenkerk te
Batavia.
bl. 82. Maitheus de Haan was eerst gehd met Francina
Thicart, dr. van den opperkoopman Francois
Th. en Anna Coowl.
Hun dr. Anna werd 4 Sept. 1723 op het Binnen
Port. Kerkhof te Bat. begraven.
De 2evrouw van Mattheus de H., Cath. Lurelius
schonk hem 2 dochters:
1. Johanna de H., ged. Bat. Holl. K. 30 Aug.
1696.
2. Adtiamz de fl., ged_ 8. v. 20 Dec. 1703.
Hij test. Bal,“. 29 M& 1702 (Nota A. Deldijm);
zijn zuster is Hermina de Haan, geh. met Heildrik Qousset.
Ziju wapenbord werd aan de Zuidzijde van de
Holl. kerk te Bat” opgehangen.
bl. 84. Uit het le huwel. van Mr. D. Durcen met J .
van Breda was Paulzcs D., ged. Holl. K. bata 3
Juli 1708.
Utt het 2” huwel. met A. C. de Roo was I d a
Anna D., ged. Holl. K. Bat” 13 Dec. 172ö.
Hij werd door Heeren XVII 24 Sept. 1719 benoemd tot raad extr. N. 1. en wilde 8 Juni
1720 afscheid nemen van den raad van Justitie,
maar bleef nog eenigen tijd wegens de zwakke
bezetting.
bl. 86. Mr. Dirk van Closse. wad. begr. op het Holl.
Kerkhof in zijn eigen kelder, zi& hv. A. A.
Lengele was dr. van Philippus L. en Mario Weins.
Hij test. met zijn vrouw Batavia 6 Feb. 1736
(nats Petrus Dobbelaar) en herriep toen een test.
met zijn vrouw gemaakt 6 Mei 1719 voor nats
Joan Both te ?
bl. 88. Abr. Patras was gehd met Behasia Cnipping,
overl. te Ambon Dec. 1700, dr. van .h’rnst Cn.
boekhr enz. Hun dr. was Olympia Josinn P.
Zij test” Ambon 7 Dec. 1700 kort voor haar
dood.
bl. 90. De ex-gouv. gen. A. Vulckenier werd begr.
Batavia 23 Juni 1761 op het Holl. Kerkhof
Westhoek no. 27 in den kelder van Isaäc Massis;
zijn 28 vrouw Sus. Chr. Massis, ged. Bat”. Holl.
kerk 29 Juni i704, dr. van Isaac M. en Calh”.
Col+, werd 13 Febr. 1737 op het Holl. Kerkhof begraven.
De dr. ex 1” huw. Sus. Cath”. V., ged. Batav.
Holl. K. 8 April 1728; de zoon uit het 2” huw.
ged. a.v. 12 Juni 1731.
Voor beiden werden wapenborden opgehangen

zti3

I”,

in de Hol. Kerk Zuidzijde. Zij test. Bat. 4 Juli
1730 (net@. A. van Wichhelhuysen).
(Wordt vervolgd.)

KORTE MEDEDEELINGEN.

Lantsheer.
Van het geslacht Lantsheer is vóór het midden der
17O eeuw maar weinig bekend. Vorsterman van Oyen begint in het Stam- en Wapenboek de genealogie met
Jacob Lantsheer, geb. 11 Sept. 1633, commandant eener
retourvloot uit -0. Indië. Met dezelfde gegevens vangt
de beschrijving dezer familie aan in ,Nederl. Patriciaat”
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erfgenamen van den vader van Maria de Bucquoy. - Jacob
en Sara Aux Brebis waren broeder en zuster van Maria
Aux Brebis, moeder van Maria de Bucquoy. - Pieter
Aux Brehis was zoon van een anderen broeder Bartholomeus Aux Brebis, vooroverleden, en Eduard was
eveneens zoon van een vooroverleden broeder, evenzoo
Eduard Aux Brebis genaamd ; de hier bedoelde Eduard
(de zoon) is gehuwd geweest met Maria Six. - Tot de
erfgenamen van den vader der erflaatster schijnen behoord te hebben een Jacques en een Daniel de Bucquoy;
laatstgenoemde was te Cadix woonachtig. - De gedeponeerde gelden waren het saldo der overigens geliquideerde nalatenschap ; van deze gelden zijn reeds
uitkeeringen gedaan aan Eduard Aux Brebis, den zoon,
aan Pieter Aux Brebis en aan Edo Frieswyck als in
huwelijk hebbende Catharina Aux Brebis. Men vindt

IV, 220. Waaruit blijkt de schijnbaar onomstootelijk
vaststaande geboortedatum van dezen stamvader? In
,,Nederl. Leeuw” XVI, kol. 11, 12, 26, 26, 27 verstrekt
de heer R. P. v. d. Bosch een lijst der retourvloten melding gemaakt van een scheiding den 12 en 19 Jamet de bevelhebbers; deze lijst lijkt volledig, want er nuari 1676 te Amsterdam vóór Notaris Bartholomeus
is geén jaar overgeslagen: toch ontbreekt daarbij J a w h van der Haagen gepasseerd. Het batig saldo wordt ten
tijde der oproeping gesteld. op f 1680.185.
Lantsheer als vlootvoogd.
M. G. W.
Tn het tweede kwartaal der 17” eeuw vestigden zich
te Leiden en ook te Leiderdorp tal van uit de Zuidelijke _
Nederlanden uitgewekenen. Tot die emigranten zal hebben
VRAGEN EN ANTWOORDEN.
~~~
behoort Mr. Pieter Joosten Lantsheer, 2ö Dec. 1639 lidBoumeester. (XLVIII, 221). Jochum Bourxmeester
maat geworden te Leiderdorp. Hij was gehuwd met
Maerlge Klaes en won bij deze vrouw te Leiderdorp deed 20 Dec. 1723 belijdenis.
A. HAGA.
Zwolle.
de valgende kinderen:
a. Elisabeth, gedoopt te L. 29 Januari 1640, getuigen:
Coster. Gevraagd de ouders van Claes Coster, geb.
Claus Janst. Haagdoren, Lydia Moreel en Elisabeth de 1666, overl. Hoorn 12 Sept. 1696, commandant van
Klerck;
‘s Lands s c h i p ,De Beschermer”, varende onder het
b. Antony, ged. a. v. 18 Mei 1642, getuigen: Jan de collegie ter Admiraliteit van West-Friesland en het
Vos, Quilliam Baleyn, Annetge Claes Moy en Jacomyntge Noorder kwartier en vader Aefie Coster, gehuwd met
run Rouveroy ;
Herman Verloren.
c. Jacobus, ged. a. v. 10 Febr. 1644, getuigen: Mr.
Hij moet een familielid zijn geweest van Florentius

Mathijs carl Hasbroek, Adriaen Cornelisz., Maerge Qedeons
en Maertje van der Meers;
d. Mar!ytge (of Margtge), ged. a. v. 7 Juli 1646, getuigen: Claes la Meere en Elysabet Aelberts.
e. Geertge, ged. a. v. 20 Nov. 1662, getuigen: C l a e s
Frederick uan Steenbergen, Mr. Jan La Oace en Brietge
Qillis rara Steenbergen.

Volgens Maandblad XIX, 69, huwde Ja11 Lantsheer
met !Yillemyn.ke Reels, dochter van Daniel (geb. 17 Juli
1630) en van diens le vrouw IVillemijntje van der Pape.
Kinderen van dezen Jau Lantsheer werden niet vermeld
gevonden.
Laurens Lansheer, j.m. van Brugge, huwt 7 Juni
1640 te Ermeloo met Adriana t*an den Holte, van Harderwijk (zie: ,,Ned. Leeuw” XXXIX, 328).

Mede naar aanleiding van de doopgetuigen bij de
kinderen van Mr. Pieter Joosten Lantsheer houd ik het
er voor dat de familie uit Zuid-Nederland afkomstig is.
W. M. C. REGT.
De Bucquoy.
In de Staatscourant van 7 Nov. 1860, no. 264 en
in die van 1 Maart 1861, no. 62 worden de gerechtigden opgeroepen tot het zuiver saldo van de den
19 Oct.. 1674 ter Weeskamer te Amsterdam gedeponeerde gelden uit den boedel van Maria de Bucqzroy,
echtgenoote van Antonie van Voorst, wier erfgenamen
waren Jacob, Sara, Pieter en Eduard Aux Brebis en de

Costerus, overl. als predikant te Hoorn 23 Oct. 1703
(zie o. a. v. d. Aa.), van wien ik eenige familieaanteekeningen bezit, van de familie Verloren afkomstig.
w. PH. v.
R.
Engelen. (XLVIII, 223). Uit het kerkelijk register
1649-1766 der Gereformeerde gemeente te Gennep,

in het Rgksarchief te Maastricht, blijkt dat de predikant
Joannes Engelen te Gennep overleden is 9 April 1684.
Het overlijden van zijne echtgenoote Margaretha tho
Putt greep w,aarschijnlijk eerst plaats in 1704. In dat
jaar staat aangeteekend : ,den 3 November sterft de
oude vrouw predigeren Eng&“. Joannes Engelen was
al in 1649 predikant te Gennep. In de jaren 16601671 zijn er acht kinderen gedoopt uit het huwelijk
met Margaretha tho Putt.
w . G.
M.
Haegen (van)-Ripperda. In Maandblad XLIV, kol.
29 is sprake van een schilderij door Nicolaes Maes van
N. N. Ripperdn, gehuwd met Jan van Haagen.
In Maandblad XVII kol. 64 wordt vermeld een kwartierstaat Noey : N. N. Noey huwt N. N. van Hagen,

dr. van van Hagen en Ripperda.
Bedoeld is hier zeer waarschijnlijk Johan van Haeghen,
burgemeester van Doetinchem, rentmeester der geestelijke
goederen van de graafschap Zutphen.
Van zijn kinderen zijn bekend (zie Maandblad XxX,
kol. 44 1-442) :
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1. Cunegonda t*an H a e g h e n , h u w t 1 6 6 1 Qui~ijn Ber
Huell.
2. Balthnsar van Haeghen, huwt 1663 Caiharina can
Berchem.
3. Johanna Christina van Haeghen, huwt 1665 Mr.
Henricus Noey (de bovenvermelde kwartierstaat).
4. Sophia van Haeghen, huwt 1687 Mr. Johan Witten.
Zal dus de vrouw van Johnn vnn Haeghen een Ripperda
geweest zijn, zoo kan men veronderstellen, gelet op de
namen der kinderen, dat zij een dochter is geweest van
Balthasar Ripperda en Sophia Valcke Ltan den Veerrhuys.
De genealogie Ripperda in de Wapenheraut 1901 geeft
aan dit echtpaar 10 kinderen. De genealogie is echter
niet, volledig, wat de huwelijken van de dochters betreft,
zoo is b.v. de dochter Sophia blijkens Maandblad XxX,
kol. 439 gehuwd geweest met Nicolay Pilleterij.
Kj het 9e kind, Anna Helena Ripperda, wordt, vermeld:
overleden 24 Oct. 1656, aetat. 8. Dit laatste kan onmogelijk juist zijn, waar de ouders in 1686 huwden.
Nu was Anna Helena Ripperdn in 1682 getuige bij den
doop van een dochter van het echtpaar Yer H u e l l r:an Haeghen. Zoowel dit echtpaar, als Balthasar van
Haeghen en Catharina van Berchem, hadden een dochter
genaamd Anna Helena. Zou dus wellicht Anna Helena
R i p p e r d a de vrouw van Johan van Haeghen zlJn geweest? Kan iemand hierover iets mededeelen?
w. Pa. V.
R.

Ketelaar, Wie kan mij iets
geslacht Ketelaar, afkomstig of
te Wij he, dat in den tijd der
phalen zou zijn uitgeweken?
geslacht 4
IVarmond.

meedeelen aangaande een
althans gewoond hebbende
Hervorming naar WestWelk wapen voerde dit
W . MACHÈN.

Lange. (de). In het plaatwerk van Rietstap’s Armo-

Ruij te-de Kok. Gevraagd de jaartallen van geboorte
enz. alsmede de o u d e r e v a n I)r. M i c h i e l Ruijte en
Johanna de Kok (getr. & 1760) te Zierikzee.
v. D. P. H.
A.
Schadden. (XLVI, 62). Johann Adolf Eylert, predik.
der gereform. gemeente Kaldenkirchen 1681-lti83, laat
aldaar twee kinderen doopen, zonder dat daarbij de
naam zijner vrouw genoemd wordt. Zij was echter zeer
waarschijnlijk een lid der familie Schadden (Schaden).
Bij den doop van zijn eerste kind, Johannes Hel.mannus,
op 26 Dec. 1681 treden als doopgetuigen op: ,Myn
Schwager Anton Henrick Klockenbrmg, Johan Heinen,
meyn Moy Comberg en Wende11 van Well.” Bij dien
van het tweede kind, Elbertus, op 11 Juli 1683 : m y n
beyde Swaegers de Heer Theodorus van Elsen predikant
tot Sohipluyde in Holland en Caspar Schadden, welckers
plaetse bekleet hebben Wilhelmus Clingenberg en Peter
Sieben en mijn Suster (!) Megtelt Schudden, in wiens
plaetse gestaen heeft onse nigt, Adriane Welters Weduwe
Clingen berg.”
Johann Adolf Eylert kwam in 1683 als predikant te
Ruhrort; van hieruit ging zijn in 1681 gedoopte zoon
naar de Universiteit van Duisburg. In de ,Dulsburger
Matrikel” staat onder 18. 1X. 1697: ,Johannes Hermannus E y l e r t , Ruhrorta Clevensis, ex classibus Duisburgensibus”. Wellicht is de naam van Johann Adolf’s
vrouw in het Geref. doopregister van Ruhrort te vinden.
Joh. Ad. Eylert studeerde zelf ook te Duisburg:
,,Johannes Adolphus Eylert, Vesaliensis. 19 fbr. 1673”.
Misschien kan aan de hand van deze gegevens het
verband gevonden worden.
Frankfort a/Main.
HEINRICH MOLLERS.
Wertmiiller. Is het mogelijk het navolgende voor mij
in te vullen: H e n r i WertmGller, geb. Z ü r i c h . . . 17 . .,
gest. . .> capiteyn in het regiment Hirsel te Venlo (1794)
zoon van . . . en van . . . , tr.. . . (ondertr. ‘s-Hertogenbosch
26 Augt. 1779) Leonora Helena Verspyck, ged. ‘s-Hertogenbosch 10 Sept. 1792, begr. Nijmegen (St. Stevenskerk) 28 Jan. 1 8 0 1 , dr. van Mr. Arent Verspyck en
Theodora Elisabeth Nobel.
Gorinchem.
V EHSPYCK.

rial komt o.a. voor het wapen van de Deensche, in 1752
geadelde familie de Lange van Bergen nl: Gedeeld. 1.
Een geharnasde ridder met aan den arm een schild
en in de rechterhand een naar boven gericht zwaard.
11. doorsneden met over den deellijn een gouden balk:
a. een gouden Sint-Andrieskruis op rood, met, in het
midden een ovaal gouden hartschild, waarin een roode
leeuw; b. rood.
Wolff (van der)-Daak. Qsvraagd de jaartallen van
In het bezit der familie de Lange te Z a a n d a m i s geboorte enz. alsmede de ouders van Jacobus van der
een antiek gouden cachet, waarop een wapen is geWolff en Rutheria Dank (getr. -I_ 1730) te Zierikzee.
graveerd, dat met het boven beschrevene groote overA.
v. D, P. H.
eenkomst heeft.
_
Het is ook een gedeeld schild met in 1 de ridder
INHOUD lf&; I"J% 8.
met schild en zwaard, 11 in rood een ovaal schild waarBestuursberichten. - De afstamming en herkomst van het geslacht
in een leeuw, waarachter 2 paar staven als een Sint Boreel, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerte van Blokland. (Vervolg). Andrieskruis zijn geplaatst.
Beknopte geschiedenis en verkorte genealogie van het geslacht
Op den lakafdruk is niet duidelijk te zien of zich in Grevdanns. door Ir. M. R. Idema Greidanus. - Geslacht Cooomans.
(Waar het’ nageslacht van een Frieschen professor zooal ierecht
het midden ook een dwarsbalk bevindt.
kwam), door W. J. J. C. Bíjleveld. - Familieregister van Sybrand
Helmteeken : de leeuw tusschen twee bladertakken. Verruwhert, medegedeeld door Dr. E. J. Thomassen 8. Thuessink van
Bestaat er een gedrukte geslachtslijst van deze Deen- der Hoop. (Vervolg). - Aanvullingen op “De Gouverneurs-Generaal
Commissarissen-Generaal van Nederlands&-Indië (1610-1888) door
sche familie de L a n g e en blijkt daaruit een afkomst en
M. A. van Rhede vnn der Kloot”, getrokken uit het Landsarohief
uit de Nederlanden?
te Batavia door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins. - Korte
mededeelingen : Lantsheer ; De Buoquoy. - Vragen en antwoorden :
G. J . HONIG.
Zaandijk.

Nebbens-de Kok. Gevraagd de jaartallen van ge-

boorte enz. alsmede de ouders van Erançois Jean. Nebbens
en Peternella de Kok (getr. & 1760) te Zierikzee.
v. D. P. H.
A.

Boumeehter; Coster; Engelen; Haegen (van)-Ripperda; Ketelaar;
Lange (de); Nebbens de Kok; Ru$e.de Kok; Scbadden; Wertmiiller;
Wolff (van der)-Daak.

De Ned. Boek- en SteendrukkerU, voorh. H. L. SMITB.

MAANDBLAD
VAN

HET

Genealogisch-heraldisch Genootschap: , De Nederlandsche Leeuw”,
rc

?A

/

Correspondentie betreffende het Genootsohap
(niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men
te riohten tot den B e o r e t ar ia Dr. E. J. TEOXAEEEN
& THUEBBINK VAN DBB HO O P, í3we&ncksfr. 50, ‘S Qravsnhage, en die betreffende de Bibliotheek en de

Dit blad versohijnt maandelijks en wordt aan de
leden van het Genootschap gratis toegezonden.
Bijdragen en correspondentie, beetemd voor het
Maandblad, eoomede opgaven VBZI adresverandering
gelieve men te riohten tot den re d a o t en r Dr. Ta. B.
VALCK LUCAS~XN, h&e Bpanenheide, -bergen.
De jaarlijk8ohe oontribntie voor het lidmaatschap
bedraagt flO.- en voor de leden te’s Gravenhage,
die de wekelijkaahe portefeuille ontvangen,fl5.-.
Voor niet leden ia het Maandblad verkrijgbaar
tegen een abonnementsprijs van flO.-per jaargang.
Poetrekeningvanden penningmeesterN~.20910.

wekelijksohe portefeuille, eoomede aanvragen om
exemplaren van vroeger versohenen Maandbladen,
tot den b i b 1 i o t h e o a r i e, B@jenburg 5, ‘s-&wenhage.
De Bibliotheek en de Inliohtingendieast, gevestigd Bleijenburg 5, ‘s-&avenhage, zijn voor de leden

geopend iederen Maandag van 94-12 en van 25 nor.

l

r,

7

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

September 1930.
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Maandelijksche

D.

baron

M

ACKAY

. . . . . . . Zh!.
Huydecoperweg

Bijeenkomsten.

J. P. DE

De Maandelijksche Bijeenkomsten zullen, te beginnen
m e t 6 O c t o b e r a . s . , w e d e r o m o p iederen eersten
Maandag van de maand plaats hebben in Café-Rest.
,de Kroon”, Spui, ‘s-Gravenhage, ten 4& ure.
Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overl i j d e n v a n d e Heeren Dr. G. J. Boe,kenoogen, te
Leiden, D. G. van Epen, te ‘s-Gravenhage, en R. M.
A. J. M. graaf de Gelees, teEysden, r e s p e c t i e v e l i j k
sedert 1922, 1909 en 1884 gewone leden van het
Genootschap.

A.

MERENS

Jkvr. A.
lhr.

. . . . . . . .

M AN

. . . . . . . . .

‘s-Gravenhage.
Berlijn

21.

Albertinestraat 16.

llr.

10.

Conrulaat generaal der Nederlanden,
Rauchstrasse 10.
RUTWRS VAN R O Z E N B U R G . Oosterbeek.
Utrechtscheweg 112.

Mr.

W.

C.

SIX . . . . . .

Utrecht.

KoTte JanSStraat 14.

3.

baroN

DE

Vos

VAN

SEEENWIJIC. . B a t a v i a .

Depart. v. Marine.

je legitimatie van

Gijsbert van Randwuck,

door Mr. A. P. VAN SCHILF~AARDE.

Tot lid is benoemd:

In het jaar 1906 is door de publicatie van een acte
.nt het archief van het klooster Gaesdonck 1) de tot
lusver vaststaande stamreeks van het geslacht V a n
Randu:ijck aanvechtbaar geworden.
Adreswijzlgingen :
In een acte van 1432, welke afgeschreven is in een
J h r . M . H . V A N B E R E S T E Y N . . . ‘s-@ravenJzrcoe.
rartularium,
in het archief te Gaesdonck berustend,
Hooge Wal 2 .
W. PR . C OOLHAAS
. . . . . . Bi~djni (Sum. 0. K. ‘,1 treden namelijk op als verkoopers van land onder Heteren : Gzjsbert van Randwajck, bastaard, en zijn vrouw
D r . H . E . ENTBOVEN . . . . . . ‘s:Cfrnl*enhage.
Johanna Von&
Lange Voorhout 50-52.
Nu is deze Gijsbert van Randwijck voldoende bekend
W . H . V A N D E G R A A F F . . . . . Deventer.
Handelskade 4.
als landrentmeester der Geldersche hertogen, en als
. . . . Soerabaia.
J. C. VAN H A R E N C A R S P I C L
stamvader van de huidige Van Randwijcks, en ook was
szmpang 74. 1hij met zijn vrouw in 1482 stichter van het klooster
W.
F.
HARTMAN. . . . . . * . Welteweden.
Mariëngaarde bij Opheusden s); er was echter geen
Oude Tamarindelaan 51.
enkele
acte bekend, waarin hij als bastaard voorkomt.
W. C. VAN KETEL . . .
. . . Amsterdam (\I:.).
Evenmin maakt de zeer uitvoerige genealogie der familie
Vondelstraat 106 :.
Van Randwijck in de Genealogische en Heraldische
Dm. W . G . KLUPPELL. . . . . . Huizen (X. 8.).
71. ,.de Eekhoorn”, Bikbergerweg 25 1. Bladen, welke is gepubliceerd door Jhr. Mr. E. B. F. F.
T H . H. L C. KUNTZE . . . . . Rittergut Dieckou I I Wittert van Hoogland naar het manuscript van A. C.
(Neumark, Pruisen)
W.
VAN
MAANEN . . . . . . . Amsterdam (Z.).
I) Dr. R. Soholten. Geschichte des Klosters Gaesdonck. Munster, 1906.

RAMAER . . . . . . . ‘s-Qmvenhnge.
Ir.
J.
C.
W. de Zwijgerlaan 82.
Oud-Ixisp. Gen. Rijke Waterst.

”

Euterpestraat 45 bmm 1.

?) Arohief Aartab. Utrecht, XLVI (1921), blz. 147.
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baron Snouckaert van Schauburg s), melding van deze
acte en vermeldt onzen Gijsbert als wettigen zoon
van Qijsbert van Randwxjck, heer in Doornick (door
koop in 1437), ge& 1466, bij diens eerste vrouw Lijsbeth
Pieck, gest. 1436 of 1437. Uit diens tweede huwelijk
met Lijsbeth can Doorn& (niet de erfdochter van Doornick) sproot volgens deze bron Rutger van Randwijck,
die dus tweede zoon en merkwaardigerwijze leenvolger
van zijn vader was als heer in Doornick.
Gezien het feit, dat Gijsbert van Randwijck in 1462
als bastaard voorkomt doch later niet meer, en dat
hij zoo’n aanzienlijke loopbaan had, lag het voor de
hand, een reeds sinds lang bekenden legitimatiebrief,
3 Januari 1474 uitgegeven voor Gjsbert van Rarrdwijck
Bijsbertst., op hem toepasselik te doen zijn.
Deze brief berustte vroeger met een groot gedeelte
van het archief van Waardenburg en NeeCjnen op het
Algemeen Rijksarchief te ‘s-Gravenhage (collectie Van
Spaen), doch is sedert 1918 te vinden bij het in het
Rijksarchief te Arnhem berustende archief van Waardenburg, waarmede de collectie Van Spaen werd hereenigd.
Hoewel ba.ron Snouckaert in de genealogie in de Qen.
en Her. Bladen den in dezen brief genoemden Gijsbert
van Randwijck vereenzelvigt met een jongeren Gijsbert,
bastaardzoon van den landrentmeester Gijsbert, achtte
o. a. de Redactie van Nederland’s Adelsboek (jaargang
1926) dit standpunt onjuist en verklaarde den gelegitimeerden Gijsbert van 1474 identiek met den landrentmeester zelf, dus met den bastaard van 1462. Ook Jhr.
Dr. W. A. Beelaerts van Blokland bleek volgens zijn
artikel in Oelre, Bijdragen en Mededeelingen, X X V I I I
(1926), blz. 67 op dit standpunt te staan.
Nu vonden wij evenwel in het sedert vele jaren als
bruikleen op het Rijksarchief te Arnhem berustende
archief van het kasteel Waardenburg, dat verscheidene
acten over de oudste Randwijcken bevat, een tot dusver
onbekenden legitimatiebrief, ook voor een Qijsbert van
Randwijck, en gedateerd 16 Januari 1464. Hierin wordt
een Gijsbert van Randwijck, geboren uit een gehuwden
man en een ongehuwde vrouw 4), wiens ouders overleden zijn, krachtens Keizerlijke volmacht volledig gelegitimeerd. Hij wordt zòò gewettigd, dat hij met zijn
uit wettig huwelijk gesproten broeders en zusters zal
medeërven, en dat de vlek van onwettige geboorte
geheel van hem wordt weggenomen. Wij hebben hier
dus te doen met een wettiging ,in goede en bloede”,
zooals het Geldersche landrecht dit eischte 5), waarmede aan den gelegitimeerde de staat van wettig kind
door het daartoe bevoegd gezag volledig wordt toegekend.
Vergelijken wij hiermede den legitimatiebrief van 1474,
dan zien we, damt de Keizer aan Gijsbert Qzjsbertsz. run
Randwijck slechts een wettiging in den bloede verleent,
ten einde hem in staat te stellen ambten te bekleeden,
zoodat deze Gijsbert niet met een wettig kind valt gelijk
te stellen. Ter vergelijking 2ij.n de belangrijkste gedeelten van beide legitimatiebneven hierachter als bijlagen afgedrukt.

Nu is het duidelijk, dat de legitimatiebrief van 1464
den vader Gijsbert betreft, en die van 1474 den zoon.
De ouders immers van den in 1464 gelegitimeerden
Gijsbert zijn volgens den brief overleden, zoodat deze
brief niet op den jongen Qijsbert, wiens vader eerst in
1482 overleed, betrekking kan hebben. Daar er een
legitimatie van den ouderen Gijsbert moet hebben plaats
gehad - de betiteling bastaard komt later niet meer
voor - kan de brief van 1464 slechts op hem betrekking hebben.
Dat hij ondanks deze legitimatie niet de leenvolger
van zijn vader was, behoeft nu geen verwondering te
wekkbn. De legitimatie had eerst plaats. 1’1 jaar na zijns
vaders dood en bovendien is het vrijwel onaannemelgk,
dat hij ouder was dan zijn wettige broeder R u t g e r ,
de leenvolger. Gijsbert was immers blijkens den legitimatiebrief geboren tijdens het huwelijk van zijn vader,
en men kan toch eerder het verwekken van een natuurlijk kind aannemen in een later stadium van het
huwelijk van den vader dan reeds vòòr de geboorte
van het eerste kind.
Aangezien de legitimatie van 1464 aan alle wettelijke
eischen blijkt te voldoen, bestaat er o. i. geen enkele
reden, om met de Redactie vad Nederland’s Adelsboek
d e n l a n d r e n t m e e s t e r @iabert u?m Randuxjck als den
stamvader van zijn geslacht te beschouwen 6). Veeleer
b e h o o r t hij, als volledig gewe&igde zoon, te worden
geplaatst in de stamreeks onder zijn vader Q i j s b e r t ,
heer in Doornick, en zin grootvader Rutger, ambtman
van Overbetuwe 7).

3) Genealogische en Heraldische Bladen, 2de jaargang (1907), blz.
97 en vlg.
‘) Er staat ,,soluta”. Volgens Du Cange, Glossarium, beteekent
solutus in dit verband: Coelebs, d.i. ongehuwd.
6) Mr. S. J. Fookema Andreae. Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk
Recht, 11, blz. 213.

BIJLAGE 1.

1464 Januari 15.
Henricus Spaen, gloriosissimi et invictissimi domini domini
Friderici, Romanorum imperatoris semper Augusti, fiscalis et
orator Dei ac Eiusdem sacre imperialis Maiestatis gratia sacri
Lateranensis palatii comes,
Universis et singtilis, ad quos pfesentes nostre patentes littere
pervenerint, salutem.
Solet divinissima imperialis clemencia, cuins cuncta gubernanda
divino nutu credita sunt, providentia labentibus occurrere, lapsa
restituere natureque defectibus sacrorum benificiorum diffusione
pi’e succurrere, ut eius ad instar cuius imperiali sceptro in
uuiverso solus a Solo tenet vices, imperfectum quodque in prorsus
dimeritorum extet occasie, perficiendo reficiat 8). Immo 9) ut huiuscemodi augustalis prodige pietatis diirusiora reddat donaria aliis
sacri imperii fidelibus et devotis harum largicionum divarum et
imperialium benificiorum perfusionum vices deleget, sic immensum
non mensum digna voce predictas gratiarum statum Cesaris
decere Majestatem. Ne gravior principis.aditus temperstam eiusdem arguat clemenciam, sane et oppértune debitis multiplicatis
precibus a dilecto nobis Giisberfo de Ran&~~ck, laico Traiectensis
diocesis, macula genitura insigni flexis genibus pulsi sumus ut
eundem ex conjugato et soluta procreatum se asserentem
legitimare omnemque geniture maculam abolere reintegrare et
ad omnia et singula jura legitimacionis et successionis restituere
sibique legimititatis benificia concedere et imper tiri Cesarea auctoritate dignaremur, juxta euiusdem nobis commisaionis et indulti
a sacra tissimo et invictissimo principe et domino nostro domino
6) Ned. Adelsboek, Historisch Gedeelte, 11 (1930).

7) Dit ware in overeenstemming met de gedragslijn van genoemde
Redactie in zake het geslacht van Imhoff (146e generatie), het geslacht
von Inn- und Kniphausen (3de generatie), en den gelegitimeerden tak
Worbert van Wassenaer-Starrenburg (Ned. Adelsboek 1923, blz. 198).
8) Deze zin is grammaticaal onjuist.
Q) Er staat Emmo.
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Friderico Romanorum imperatore semper Augusto et eius sacro
cesareo culmine pridem gratiose largiti tenorem, qui de verbo ad
verbum sequitur et est talis:
(Volgt de volmacht van keizer Frederik 111 van 1463 Februari 19)
Vite itaque ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis
virtutum merita, quibus apud nes plurimum dictus G hiisbertus
commendatus est, testimonio nos Henricum comitem prefatum
eius in’ hsc parte humillimis supplicationibus inclinatos tecit, hiis
attendentes et ea de re volentes premissorum precum et meritorum suorum intuitu favore eundem prosequi gracioso sacra
Imperiali auctoritate et earum commissionum nobis in hac parte
factarum et delegatarum eundem Ghii(s)bertum de Randwick,
ipsius parentibus defunctis, legitimamus eumque ad omnia
jura legitima restituimus et reiutegramus omnemque geniture
maculam ab eodem abolentes, ipsumque restituendo ad omnia et
singula jura successionum etiam agnatorum et cognatorum,
honores, dignitates, olficia, tam ecclesiastica quam temporalia,
necnon ad omnes actus legitimos per omnia ac si ex eiusdem
parentibus de legitimo matrimonio procreatus esuet, quodque
possit et valeat equis dumtaxat porcionibus, unacum suis ceteris
fratribus et sororibus, si qui sunt, naturalibus et legitimis, suis
succedere parentibus, agnatis et cognatiu. Nou obstante quod naturales et legitimi fratres aut sorores, agnati vel coguati, huic
legitimacioni, per nos ut premittitur faot e, non consenserint aut
etiam ex eorum voluutate non processerint cum ceteris, non
obstante huic inserto nostro Cesareo indulto, conprehensis, dantes
et concedentes eidem Ghisberto cxnunc inantea communicatorum
omnium et singulorum privilegiorum jurium emunitatem, honorum, consuetudinum et libertatum, ac eorundem pretatum usum,
quibus ceteri naturales et legitimi nati quomodolibet potuerint
consuetudine vel de jure. Ra quod eisdem omnibus et singulis
privilegiis, juribus, emunitatibus, honoribus,consuetudioibus, libertatibus et ceteris quibuscumque actibus legitimis de cetera uti
fruique possit et valeat, utatur et fruatur per omnia et eo modo
quo uti et trui potuisset, utereturque et frueretur, si ex eisdem
antedlctis suis parentibus de legitimo thoro et matrimonio natus
fuisset.
In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes nostras litteras exinde fieri et per notarium
publicum et scribam intrascriptum siguari et subscribi mandavimus nostrique sigilli jusrimus et fecimus appensione communiri.
Datum Xanctis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo 8exagesimo quarto, die quintadecima mensis Januarii
supradicti Gloriosissimi domini Friderici imperatoris regnorum
Romanorum vicesimo tertio, Imperii undecimo, Ungarie vero
anno quarto. Presentibus ibidem discretis viris Henrico de Hallen,
cive Coloniensi et Johanne de Gort, laico dicti diocesis testibu8,
ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Volgt merk en onderschrift van notaris Johannes Moer van
Xanten. Oorspr. perkament, zegel verloren. Archief Waardenburg
en Neerijnen. R. A. Arnhem.

lefectu natalium dispensacionis ac legitimacionis n[ostram graci-]
Lm innata nobis clemencia impendere et te ad legitima jura relucere gra[ciose] [digloaremur.
N OS igitur, qui vota quorumlibet juri consona benigne ccmplectimur, te cum, [ut] pre[dic]tum est, bone indolis esse diceris,
luique morum probitate et virtutum [splendore] abstergis maculam
zeniture super premissis defectu natalium de plenitudine nostre
Zesarea [Celsitudi]nis [ a n i m o delilberato et ex certa nostra
gciencia dispensamus teque vigore presencium litterarum . . . .
ld jura legitima reducimus omnemque maculam et defectum ex
tali generatione contra[ctum . . . .]. . .[tot]aliter abolemus ac uberioris tibi legitimacionis et dispensationlis grac]iam impartimur,
lantes et concedentes tibi indulto Romano nostro Cesareo (sic)
auctoritate li[bertatem . . . .] et potestatem omnimodam, ut omnibus actibus Aegitimis et privatis f . . . . honloribus et dignitatibus
luibusoumque exnunc inantea uti posse 11) et potiri possis et
va[leas] [ut]que in impedimento prolis legitime et ad illos et
:orum exercicia necnon [quosllibet honores, dignitates et officia
sdmitti et omni statu et condicione gaudere debeas, qu[ibus legi-J
;imi [ex] legitimo thoro nati in judicia vel extra judicium utuntur
zt potiuntulr et ad quae] de jure vel cousuetudine admittuntur,
;tiam si tales et talia forent, de quibus in [litlteris expressam
lporteret fieri mencionem. Non obstantibus quibuscumque legibus
sive municipalibus sive privatis statutis vel reformacionibus
ioquentibus incontra.. . .[. . .: j uri‘bUS ]omnibus et singuli8, in quan:um presentibus nostre dispensacioni decreto et ind[ulto in]. . ]tot]o
vel in aliqua parte refragari derogare seu obviare censentur de
nostre Imperialis pleni[tudine] potestatis [atqu]e de certa nostra
gciencia derogamus et derogatum fore declaramus.
N[ec . . . .] omnino homini liceat hanc nostre dispensacionis,
‘egitimacionis, abolicionis, reductionis et conlcessio] [n]is [plaginam
:nfringere aut ei quovis ausu temerario contraire, 8icuti n[ostri
[mlperii Sacri indignacionem gravissimam voluerint arcius evitare.
Presencium sub nostri lm[periali]s sigilli appensione testimonio
litterarum.
Datum Colonie tercia die mensis Ja[nuarii] anno Domini
nillesimo quadringentesimo septuagesimo quarto, regnorum no.+
:rorum Romanorum tricesimo quarto, Imperii vicesimo secundo,
Kungarie vero decimoquinto.
Op de pliek staat: Ad mandatum proprium domini Imperatoris.
In dorso staat o.a. Legitimacio Gissberti Randwick.
Oorspr. perkament, zegel verloren.
Archief TVaardenburg en Neerijnen (charters van
baron Van Spaen).

BIJLAaN ll.
1474 Januari 3. 1 O)
Fridericus, Divina faventi clemencia, Romanorum imperator
eemper Augustus, etc., (volgens de titels)
Nostro et Imperii Sacri fideli dilec[to Giislberto Randwiick,
filio Giisberti Randwick, graciarn Cesaream et omne bonum.
Lauda[bile f]lme cen[se]mus et consonum racioni ut hii, quo8
interdum in legitimis actibus . , . . m impedit defectus legitimaciouis, suffraqio per auctoritatem Romane Cesaree Celsitudinis
[frualotur [mlaxime cum pro ipsis commendabile testimonium ac
pure tldei sinceritas er[ga Majlestatem nostram multipliciter in
tercedunt.
Cum itaque pro parte tua Majestati nostre sit hum[iliterJ sup[pllicatum, quatenus tibi, qui de genitore tuo conjugato et matre
soluta ex in[licito] coitu genitus esse diceris, super huiusmodi

111.

10) De brief is op de vouwen zwaar beschadigd. De verdwenen ge

deelten zijn voor zoover doenlijk ingevuld.

De afstamming en herkomst van het geslacht

Boreel,
door Jhr. Dr. W. 8. BEELAERTS

VAN

B L O K L A N D.

(Vervolg van XLVIII, 231.)

Blijkens de meergenoemde en op kol. 169 door mij
gepubliceerde acte van deeling zijner nalatenschap liet
Ruffelaert Boreel in 1443 twee kinderen na bij zijne
vrouw Péronne de Seneschale, te weten Joris en M a r i e ,
beiden getrouwd.
Joris Bareel, die evenals zijn vóór 1443 kinderloos
overleden broeder Jan vóór 1418 moet zijn geboren,
in welk jaar hun vader - zooals wij reeds zagen lijfrentebrieven te hunnen namen kocht, bekwam de
l e e n g o e d e r e n zijns vaders en stond nog in 1473 als
leenman te boek. In 1443 was echter in onverdeeld
bezit gebleven R,uffelasrt’s huis op de Hoogpoort te
Gent, maar ook dit moet in vervolg van tijd aan zijnen
‘1) Er staat pesse.
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zoon Joris zijn gekomen, die het daarna aan den Graaf
van Vlaanderen heeft opgedragen en van dezen als leen
elcx jaers te o%!erne u p onser Vrauwendach alf
van den Oudenburg terugontvangen. De heer van
Ougst, up dat mijn gheduohtich heere binnen
Malsen heeft hieromtrent reeds het een en ander medeGhend es. Welc voors. leen es staende te trauwen
gedeeld (kol. 68) aan de hand van ,een andere gedrukte
ende waerheden mynen voors. gheduchten heere
bron, namelijk De Potter, in diens uitvoerige werk over
ende te eenen vullen relieve van X ‘@ Par. ende
,Gent” “. Was mij zijne voorliefde voor ge d ruk te
XX scell. Par. van camerlincghelde telcker doot,
.bronnen reeds niet recht duidelijk, waar het de geneaende alst verandert bij coepe, dan eist schuldich
logie van de Steelandt’s betrof, ook hier kan ik mij
tiende penninc relief van vullen coepe ende camerdie niet begrijpen. Ontegenzeggelijk is de Potter’s werk
lincghelt zo voors. es.
van groote waarde, maar verifiieering bldft toch immer
Op grónd van deze gegevens - zij het ook dat het
gewenscht, en indien de heer van Malsen in casu zelf
óp onderzoek was uitgegaan, dat zou hij hebben geleerd, door den heer van Malsen genoemde jaartal 1473 in
dat zelfs deze gedrukte bron is achter te stellen bij 1503 moest worden gewijzigd - aarzel ik niet met
d e a r c h i e f b e s c h e i d e n . D e h e e r v a n Malsen t o c h meergenoemden schrijver te resumeeren : Wij weten dus
heeft aangenomen, dat het huis op de Hoogpoort te nu, dat Ruffelaed Bo/*eel een kleinzoon, die Jacob heette,
Gent in 1473 in leen werd gehouden door Jacob Bareel, moet hebben gehad.
Deze Jacob nu wordt vereenzelvigd met den gelijkfilius Jooris, terwijl de waarheid is, dat in 1473 nog
Jeorge Bareel als leenman daarvoor te boek stond en namigen pensionaris van Sluis, in Nederlands Adelseerst in 1603, dus niet minder dan 30 jaren later, ge- boek 1928 vermeld als IIIde generatie.
noemde Jacob Bareel filizts Jooris.
De heer van Malsen schreef (kol. 69): ,,Omtrent eerstIn het reeds vroeger (zie kol. 230) door mij aan- genoemde [t.w. Jacob Bareel] is het Adelsboek voldoende
gehaalde leenregister vau 1473 in het Rijksarchief te ing6licht. Pensionaris van Sluis (1493-1621), aldus
Brussel, Chambre des Comptes no. 1089, staat op fol. 163 : luidt het bericht, is hij gehuwd met Barbara van der
Jeorge Borreel tient ung fief dudit chasteau et est Moere, dochter van Jan en Catharina van Reygersvliet”.
une place enmaisonnee gisans en la dite ville, sur
Merkwaardig is, dat hier het ,bericht” in Nederland’s
le Hault Poort, et vault par an environ XVIII 1. Adelsboek niet volledig wordt aangehaald. De heer van
Malsen verzwijgt namelijk, dat Jacob Bareel daarin ook
lequel fief est chargie annuelement de VII 1.~.
Dezelfde aanteekening komt voor in een tweede exem- als zegelende in 1480 wordt vermeld, waarvoor zelfs
plaar van dit register van 1473 (t.a.p. no. 1090), waarin wordt verwezen naar de Raadt 1, 291. Moet hieruit
op fol. 134“~0 de leenman Jeorge Bol-eel heet en het leen, worden afgeleid, dat de heer van Malsen de identiteit
,une place amaisonne” onz., bij correutie ,est extime van Jacob Bareel, die zegelde in 1480, en den lateren
valissant pas dessus toutes charges environ”.
gelijknamigen pensionaris van Sluis niet aanneemt ‘r Zoo
Het volgende register (no. 1091) is blijkens de aan- ja, dan ware het toch zeker wel gewensoht geweest dit
teekening op het schutblad van 1603:
expressis verbis te zeggen.
Ce registre lequel a este rait et renouvelle par
Intusschen verdient ook opmerking, dat, wanneer wij
Lievin de Halsemberghe alias Haesbyt, bailli du de aangehaalde bewijsplaats in de Raadt’s Sceaux ArViasbourg de Gand, es ann. XVc 111 et XVc quatre, moriés opslaan, daar blijkt, dat Jacob Boreel, die in
a este aporte en ceste Chambre le XVII” jour de 1480 met het bekende wapen Boreel zegelde, destijds
fevrier oud. 2 *) an XVc et quatre.
o n t v a n g e r v a n Peteghem was, hetgeen door de
Hierin lezen wij op fol. 13yso:
redactie van Nederland’s Adelsboek op hare beurt wbrd
Jucop Boreel filizu Jooris es haudende in leene verzwegen en toch zeker ook der vermelding waard was.
ende manscepe van onsen harde gheduchten heere
Een en ander is mijns inziens van voldoende beteeende prince den grave van Vlaendren, ende dat kenis om een nader onderzoek naar de antecedenten
van zijnen casteele te Ghend, ende tselve leen es van Jacob Bar-eel, den pensionaris van Sluis, gewenscht
een huys ende stede alzoe datte ghestaen ende te doen zijn.
Deze pensionaris werd als zoodanig aangesteld 4 Juli
gheleghen es metten vier houcken ende middewaert up de Hooghepoort, an de oistzyde, zuyt- 1493 (zie kol. 69). Slaan wij acht QP dezen datum, dan
zyde ende noortzyde commende ter straten ende is het van belang daarbij in het oog te houden, dat
metter westzyde es naest ghehuust Colaert Bien- slechts ruim zes maanden te voren het zelfde Sluis,‘als
getteur IJS). Uu t welcken huuse zoe gaet jaerlicx laatste bolwerk der Hoekschen, door hen had moeten
sinto Claren cloest,re buuten Ghend, vallende telcken worden overgegeven, waardoor de oude en telkens met
Kerssavont, X scell. gr. sjaers, welcke X scell. gr. zoo groote felheid opnieuw gevoerde strijd der Hoeksjaers ghinghen uuten voors. huuse eer tvoors. schen en Kabeljauwschen voor goed een einde had gehuus met zijnen toebehoorten leen was. Item zo nomen. De benoeming van Jacob Boreel te dezer plaatse
gaet uuten voors. huuse noch onsor Vrauwen up en op dit oogenblik wil derhalve, naar het mij voorde Rade in sent Janskeorcke, vallende telcken komt, zeggen, dat hij in de oogen van het toenmalig
Meye, XX gr., ende der stede van Ghend, vallende Oostenr[jksch gezag een alleszins betrouwbaar persoon
telcken alf Maerte, X11 d. Par. Item zo es dit moet zijn geweest.
Wat weten wij nu van Jacob Bareel, den ontvanger
‘8; T.W . oudit = au dit.
van
Peteghem, niet verre van Oudenaarde? De quitantie
20) Colaert le Bungueteur staat zelf, als man XWUI jonffrauwe Kathelyne
van
1480, waaraan zijn zegel hangt luidt in extract
wan der Ziekde, in hetzelfde leenregister te boek als leenman op
-_ ik heb dit aan Dr. H. Q. A. Obreen te danken fol. 19 en nogmaals op fol. 32.
als volgt :
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Je Jques Bareel, receveur d e P e t e n g h e m l e z
Audenaerde, confesse avoir regeu de Roelant van
Avain, escuyer, capitaine et bailly dudit Petenghem, la somme de huit vings sept livres trois
denier Par., monnaie de Flandre, quil devoit par
la fin et rest de son compte pour une annee entiere finie le XXIXe jour de juillet en IIIP LXXIX.
van dezen ontvanger
Of de. rekeningen
. . van Peteghem
_
bewaard zijn gebleven, is mij niet gebleken, doch wel
heb ik de rekeningen van het baljuwschap van Peteghem
in het Rijksarchief te Brussel gevonden, loopende van
1 4 6 6 - 1 6 2 9 (zie Chambre des Comptes no. 14328). In
6ne en margine der rekening getiteld:
Compte Roelland d’Anvaing, castelain et bailli
de Petenghien lez Audenarde de tout ce que ledit
bailli a reçeu . . . . depuis le XXIXe jour de jullet
l ’ a n LXXIX j u s q u e s a u XXIXe jour de jullet
s’ensuivant IIIIxx
staat :
Oy et cloz en la Chambre des Comptes à Lille
le XX10 jour de Novembre MUILC IIIIxx.
Doit ledit bailly VIIxxXVI 1. VZ11 s. V: ob. quil
a payet a Jacques Boreel, receveur de Peteghem
lez Audenarde, apparant par lottre dudit Jacques
faicte soubz SEIS seel et seing manuel le XVIIIe
j o u r d e janvier l’an IIIIxx.
Den lSdon Januari 1480 moet Jacob Boreel dus eene
geheel gelijksoortige quitantie als de boven medegedeelde van 8 Mei 1480 hebben afgegeven.
Ook de rekeningen van genoemd baljuwschap betreffende de jaren 1481 en 1488 dragen soortgelijke
aanteekeningen als die van 1480, waarbij alleen valt
op te merken, dat Jacob’s geslachtsnaam in 1482 werd
geschreven Bourreel. De rekeniug van 1483 maakt echter
geene melding van dezen Jacoh en destijds blijkt met
een ander als ontvanger van Peteghem te zijn afgerekend.
Jacob Bareel is derhalve als ontvanger van Peteghem
van het tooneel verdwenen in 1482, na als zoodanig
slechts gedurende zeer luttele jaren te hebben gefungeerd.
Wat is daarvan de reden geweest en wat is er van hem
geworden, ziedaar twee vragen, waarop ik voorloopig
het antwoord moet schuldig blijven. Evenwel kan ik
niet nalaten er op te wijzen, dat de Landsvrouwe, Maria
van Bourgondië, 27 Maart 1482 is overleden, welker
dood groote beroering heeft doen ontstaan en het laatste
bedrijf der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten heeft
ingeluid. De jeugdige Philips van Oostenrijk werd 8
Januari 1483 te Gent gehuldigd als Graaf van Vlaanderen en daar vastgehouden, terwijl zijn vader Maximiliaan niet als zijn voogd werd erkend. Ook Oudenaarde
kwam in verzet, maar moest zich 6 Januari 1485 overgeven, waarna de Gentenaren uittrokken naar Peteghem,
waar zij echter door het nieuwe Oostenrqksche garnizoen
van Oudenaarde werden verslagen. Een weinig tijds later
waren de Fransche troepen, die de Gentenaren kwamen
steunen in hun verzet tegen Maximiliaan, te Peteghem
gelegerd. Het was daar bijgevolg verre van rustig en
de groote Vlaamsche kroniek zegt, sprekende over dezen
tijd, zeker niet ten onrechte: Men hoorde dagelgkx niet
dan moorden, branden en blaeken van alle kanten. Was
het aldus gesteld op het platte land, in Gent zelf was
het gedurende deze troebelen niet veel beter; het aantal
terechtstellingen van weerszijden, naar gelang het bewind
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bij de eene of de andere partij berustte, is daar ter
stede schrikbarend groot geweest.
Nemen wij nu in aanmerking dat Jacob Boreel, d i e
ontvanger van Peteghem was van 1480 tot 1482 en bij
den aanvang der troebelen als zoodanig is vervangen,
en dat zéér kort na de beëindiging van den partijstrijd
een Jacob Bareel als pensionaris van Sluis is benoemd,
dan acht ik het zeker niet onwaarschijnlijk, dat wij hier
met denzelfden nersoon te doen hebben, en dit vooral
daar de ontvanaer blijkens zijn wapen tot hetzelfde
geslacht moet hebben behoord. *Misschien zal echter
blijken, dat hij in dien tusschentijd elders werkzaam is
geweest.

Keeren wij thans nog eenmaal terug tot Ruffelaert’s
boedelscheiding in 1443, dan rest ons nog eenige aandacht te schenken aan diens dochter Mnrie B o r e e l ,
gehuwd met Jan vcrn den Qavere.
Ook omtrent dit echtpaar leverden rekeningen der
Chambre des Comptes in het Rijksarchief te Brussel mij
nadere gegeveus, welke ook voor de bepaling van de
maatschappelijke positie van dit echtpaar van groot
belang zijn. Ik heb hier namelijk op het oog no. 14610,
zijnde een 29-tal tot een bundel vereenigde rekeningen,
waarvan de laatste (fol. 148) tot opschrift draagt:
Compte Marie Boureels, v 0 s v 0 d e f e u Jehan du
Cfa&, tant pour elle comme pour les enfants dud i t Jehan, e n sen v i v a n t b a i l l i d e l a s a l l e
e t c h a s t e l l e n i e d’Y ppre, des exploix et missions par lui faiz a cause dudit office depuis le
Xe jour de May lan mi1 1111’ X L V j u s q u e s a u
XVIIe jour daoust dudit an, que ledit bailli ala de vie a trespas.
Aan deze rekening gaan er 26 vooraf van Jo ha n du
Qnvre zelf wegens dit baljuwschap, waarvan de eerste
(fol. 11) loopt van 2 Mei tot 19 September 1436. Blijkens
het slot dezer rekening heeft hij 28 April 1436 het
baljuwschap van de weduwe en universeele erfgename
v a n Gilles de Mssmines gekocht voor 1366 &! X11 s.
1.1 d., welke som de Hertog dezen schuldig was gebleven
en waarvoor Jehan du Gawe quitantie van Gilles’ weduwe
heett ontvangen 21 September 1436.
Het volgend nummer der Chambre des Comptes
(14611) leert ons, dat Jehan du Qawe in zijn baljuwschap is opgevolgd door Josse de la Porte, wiens eerste
rekening loopt van 23 September 1446 tot 9 Mei 1446.
Uit die rekening blijkt niets omt.rent de overname, maar
aan het slot van Josse’s tweede rekening, loopende van
9 Mei tot 19 September 1446, staat, dat hij eene
quitantie heeft van de weduwe en kinderen van Jehan
du Gavre van 6 8 1 & 7 s. 4 d., ,passee devant la loy
d e Gand”, en dat Joosse de le Brande, ,receveur des
exploix de la chambre du conseil a Gand”, eene quitantie
heeft afgegeven wegens breuken ‘van wijlen Jehan 3 0).
JO) Uit de rekening van Josse de le Brende, “receveur des condempnations et explois de la ohambre au ooaqeil de monseigneur le duo
de Bourgoigne, conte de Flandres” etc., loopende van 1 Mei 14461 Mei 1447 (&ijkaa.rch. Brussel, Chambre des Comptes no 21814), blijkt,
dat Jehan van den Oavre en scm kant bailli de la salie d Yppre 14 Febr.
1443 was veroordeeld tot eene boete van 300 Parijsche ponden, omdat
hij Jaques de Haye, .homme de bonne fame et renommee”, ten onrechte had uitgemaakt voor ,,muetmaker” en hem bovendien v66r
eenen verkeerden rechterstoel had gedaagd, van welk vonnis Jan
aan den Oavrc echter in appel was gekomen, met het gevolg dat het
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Op grond van deze gegevens kunnen wij dus zeggen,
dat Jan van den Gauere van 2 Mei 1435 tot zijnen
dood op 17 Augustus 1446 ,bailli de la salle et chasteller& d Yppre” is geweest, en dat zijne vrouw M a r i e
Bareel, bij wie hij kinderen heeft gehad, hem heeft
overleefd s l).
Hiermede kan ik mijn voorloopig onderzoek naar de
kinderen en kleinkinderen van Ruffelaert Bareel gevoegelijk besluiten. In een volgend opstel kom ik op
Ruffelaert zelf terug en hoop ik diens af- en herkomst
te behandelen.

Beknopte geschiedenis en verkorte genealogie
van het geslacht

Greydanus,
door Ir. M. R. I D E M A GREIDANUS.
(Vervolg van XLVIII, 238.)

111. Ds. Tjardus Greydanus, te Franeker geb. 19 en
ged. 23 Januari 1666; 13 Mei 1673 ingeschreven
als phil. student aan de Franeker Academie; 2 Juli
1677 Theologisch Cand. te Franeker; 4 Februari
1678 ,met eenparige stemmen beroepen tot predicant (Ned. Herv. Gem.) van Aohlum en Hitsum
in plaetse van den Eerwaarden Dominicus Goltzius,
die nae Tzummarum vertrokken was” en 17 daarop
,in dienst en beroepinge bevestigd” 10) ; stond op
de voordracht voor predikant ‘teFraneker 20 Sept.
1696 (vacature Ds. Regnerus Reen) en 24 Juni 1704
(vacature Ds. Johannes Creygton) 11); 1682 lid
der Synode te Leeuwarden, 1686 te Franeker; 1689
,corsespondent nae Noord-Holland” ; 1698 Scriba
Synodi te Sneek en 1704 ,,op ‘t Heerenveen.”
Hij heeft geschreven een tractaatje ,De brandklok tot Hitzum geklipt”, dat niet opgespoord is
kunnen worden, terwijl van hem bewaard is gebleven een Hebreeuwsch gedicht achter in de Oratio
exhibens speciem veri ac sinceri Theologi, waarmede Hermannus Witsius 16 April 1676 het Hoogleeraarsambt te Franeker aanvaardde.
In de verschillende biografische Woordenboeken
is hij opgenomen.
Zie verder over hem:
Greydanus, A. ,Naambjst der Predikanten, die
sedert de Herforming gedient hebben in de Classis
van Franeker en aanmerkingen over de naamlijsten
van andere Classen”. Leeuwarden, 1761, bladz. 3;
omstreeks Augustus 1446 was gewijzigd in eene boete van zestig
ponden, welk laatste bedrag is voldaan.
31) Het huwelijk van Jan van den Gavere met Marie Bareel doet
ons in herinnering brengen, dat, toen Johan Boreel in 1659 te Gent
was en daar den 27aten Augustus den heer Huyart, Archidiacre van
Sb. Baefs sprak, hij hem eeide, ,,dat wij aen die van Gaaeren waren
geallieert geweest”, waarop de aangesprokene ,,prees die alliantie
seer, seyde dat se van de Egmonts waren” enz. Blijkbaar vielen deze
loftuigingen niet weinig in den smaak van Johan Bareel, die zich
haastte daarvan aanteekening te houden, zonder zich rekenschap te
geven, dat de Egrnondt’s met de familie van den rentmeester J a n
van den Gavere niets gemeen hebben gehad en den titel van Prins
van Gaveren hebben gevoerd tengevolge van het huwelijk van Graaf
Jan van Egmond met Française aan Luxemburg, zuster en erfgename
van Jacob, die o.a. Prins van Steenhuysen en Gaveren was.
‘ra) Zie Lidmatenboek Aohlum en Hitsum.
.ri) Zie Aota van den Kerkeraad te Franeker.
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Steenstra, H. W. ,Oudheidkundige aanteekeningen
van de dorpen en kloosters der Grietenij Franekeradeel”. Franeker, 1836, bladz. 23.
Romein, Ds. T. A. ,Naamlijst der Predikanten,
sedert de Hervorming tot nu toe, in de Hervormde
Gemeenten van Friesland”. Leeuwarden, 1886,
bladz. 237.
t Achlum 19 Maart 1712; tr. 10. A c h l u m 2 4
September 1682 Aafke Olthof, d. v. Jan Qerloffs
Olthof, lakencoopman te Pingjum, T vóór 8 Augustus
1686; tr. 20. (proclamatie te Franeker) 8 Augustus
1686 Eelckien Steenkist, ged. Mantgum 8 April 1660,
t vóór 19 Maart 1712, d. v. Ausonius, Ned. Herv.
Predikant te Mantgum en Schillaard, en Aafke Jan4
wed. Jelle Taeckes, apotheker te Leeuwarden. 1s
Uit het eerste huwelijk:
Johawnes, volgt IV.
Uit het tweede huwelijk o. a . :
Ausonius, volgt IVbis.

IV. Johannes Breydanus , ged. Achlum 12 Augustus
1683, te Pingjum koopman en ,,huysman”, kerkvoogd en diaken Ned. Herv. Kerk, later wonend
te Kimswerd, t tusschen 1738 en 1748; tr. 1” Achlum
8 September 1708 Klaaske Baukes Fopma, tusschen
1683 en 1693 geb. vermoedelijk te Holwerd, -i_ vóór
14 Februari 1717, d. v. Bauke Frunsen, landeigenaar
en -gebruiker te Spannum, en Lolkjen ll’iltjes ll’olcama; t r . ‘L”. P i n g j u m 1 4 F e b r u a r i 1 7 1 7 Yttie
Folckerts Gerbranda, geb. in 1677 of 1678, ged.
Doopsgez. Gem. Harlingen 28 Januari 1714, j_ Mei
1 7 3 8 Is), d. v. Folckert Qerqts, l a n d o i g e n a a r e n
-gebruiker te Kimswerd, en Trijntie Clases. 1 4,
Uit het eerste huwelijk:
Bauke, volgt V.
Uit het t,weede huwelijk:
i*) Zie o.a. Rechterlijke Archieven Friesland:
Hypotheekboek Wonseradeel. Acte dd. 25 Mei 1702, ingeschreven
2 Juni 1706. Schuldbekentenis aan Ds. Tiardecs Greidanus als ,,vader
en wettige voorstander over Johannes Greidanus sijn voorsoon, bij
Afke Olthoff sijn eerste huidvrouw in echte verweckt”;
Weesboeken Franeker. 16 December 1716. In deze inschrijving
wordt melding gemaakt van een inventaris van de goederen door
Ds. Tjardus Greidanus .naagelaat,en en ten sterf huise bevonden”, (waaronder een ,,Landsohapsthoonder deses obligatie ad 400cargl. hebbende
geleyt ten profyte van de Heer Johannes Greidanns, Phil. Prof., dd.
1 Maay 1666”);
Rekeningen van Curatoren Wonseradeel in Portefeuille Q. Rekening dd. 20 Aug. 1717 van Joannes Greidanus “kintskint” van “wijlen
Jan Gerlofs Olthoff, in leven koopman tot Pingum”.
is) Zie Namenlijst van leden Doopsgezinde Gemeente te Harlingen
(bij den Predikant).
14) Zie o.a.:
Rechterlijke Archieven Friesland:
Weesboeken Wonseradeel. waar in den ,,Inventaris, gemaakt ten
sterfhuise van Trijntje Classes, weduwe van Folckert Gerrits tot Kimswert dd. 17 Februari 1690” als kind wordt genoemd o.a. ,, Ytje Folckerts
in ‘t 13’ jaar”, die o.m. “landerijen” erft;
Weesboeken Franeker. Acte dd. 16 December 1716, waarin voorkomt ,,Johannes Greidanus, Huisman tot Pingjum, voor 5 part erfgenaam van sijn w. vader Dnus Tjardus Greidanus”;
Hypotheekboek Wonseradsel. Schuldbekentenis dd. 28 April 1734,
ingesuhreven 6 December 1738, van ,, Johannes Greidanus en Ydtje
Folkerts, Echtelieden, tegenwoordig wonende tot Kimswert”.
En: ,,Cohieren der stemmen in de Provintie van Frieslandt van
de jaren 1650 en 1728 “, Leeuwarden 1730. Deel Westergo:
bladz. 258 waar ,,Johannes Breidanus nom. uxorie tot Pingjum”
is opgeuomen als eigenaar van plaats no 8 te Kimswert;
blz. 274, waar ,,Johannes Greidanzcs” is vermeld als ,meyer” van
plaats n0 36 te Pingjum.

,
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Trijntie Breydanus, doopsgezind, t tusschen 16
Juli en 31 December 1760. tr. Harlingen. eerechtelijke huwelijksaangifte 19 ‘December ‘i76Ö Jacobus
DronrZj2 Junior, ged. Harlingen 23 Januari 1724;
1 9 J u n i 1 7 6 7 m e t zin echtggnoote w o n e n d t e
Kimswerd, i_ tusschen 1768 en 1778, z. v. Jacobus,
havenmeester te Harlingen, en Cutharina Elisabeth
Jordaen.
V. Bauke Breydanus, ged. Spannum 14 Juli 1709, landeigenaar en -gebruiker tot _L. 1766 te Oosterend,
daarna huisman te Hennaard, f In 1780, tr. Spannum
31 Juli 1736 Dettie Jacobs van Spannum, t na 3
April 1781. 15)
Van hun bestaan thans nog nakomelingen, maar
weldra zal deze tak zijn uitgestorven.
1%~. Ds. Ausonius Greydanus (Greidanus), ged. Achlum
11 December 1701, 1718 ingeschreven als student
aan de Hoogeschool t e F r a n e k e r ; 1 3 D e c e m b e r
1720 lidmaat aldaar; 1 October 1723 beroepen tot
Ned. Herv. Predikant te Pietersbierum; te Pietersbierum t 23 October 1759 en begraven met vrouw
en kinderen in de oude grafkelders van de Hottinga’s
en Gerbranda’s, welke kelders zich onder den predikstoel van de in 1843 afgebrande kerk moeten
bevonden hebben. lfi)
Zijn gesshriften, die allen bewaard zijn gebleven,
zijn :
Een Latijnsch gedicht voor in Guilielmus Muilman’s Dissertatio theologica inauguralis de libro
vitae. Franeker 1720 40.
Een Latijnsch gedicht in den bundel Lijkdichten
op Prof. C. Vitringa P. Franeker 1722. 40.
Een Latijnsoh gedicht in den bundel Lijkdichten
op Prof. C. Vitrioga F. Franeker 1723. 4”.
Latijnsch Treurdicht op den dood van Euffridus
Westerhuis, Oud-Burgemeester van Franeker, Rekenmeester van de generaliteitskamer binnen ‘s Gravenhage. Franeker 1731. Plano;
Naamlyst der predikanten, die zedert de Herforming gedient hebben in de Classis van Franeker,
en aanmerkingen over de naamlysten van andere
Classen Leeuwarden 1761. 80.
Van hem is nog aanwezig een testament, gemaakt
te Leeuwarden 10 Maart 1716.
In) Zie 0.8.:
Rechterlijke Archieven Friesland :
Proolamat,ieboek van Hennaarderadeel: 3/31 Maart/28 April 1751.
Bauke Greidanus, Huisman onder Oosterend, koopt 4 van eeu aaate
en landen onder Oosterend, gerechtigd met 2 stemmen; voorts met
de Huizinge, hooiberg en Hovinge oum annexis en genoegzaam bekend
aan den kooper, aan wien de overige 4 deelen toebehooren;
Recesboek van Hennaarderadeel. 29 November 1780. Jr. Binnert
Philip Aebinga van Humalda, Grietman van Hennasrderadeel, contra
Dettie Jacobs, wede wl. Bauke Greidanus voor sich en als boedelhoudersche van voors. haren man Bauke Greidanus te Hennaard, betreffende ~ haar in gebruik hebbende sathe lands met huisinge, schuure,
hovinge c.a.“.
Advertentie ,Leeumarder Woensdagse Courant” no 1248 dd. 3 April
1781 en volgende nummers, waarin aangekondigd wordt op 18 April
1781 de verkoop bij boelgoed ten huize van de wed. van Bauke Qreidaws te Hennaard van: Melkkoeijen, Rieren als Hokkelinge, gebeterde
en ongebeterde, Paarden, Schaapen en Lammen, Hooy, Keesketel,
Kopere Emmers, en Kopere Aarden, en verdere Boere Reeuw.”
‘3 Zie inschrijving 27 July 1772 in het Kerkeboek no 6 (17’701806) der Kerkvoogdij van Pietersbierum.
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Hij komt voor in de verschillende biografische
woordenboeken.
tr. Pietersbierum 4 Februari 1726 Janke Sipkes 17),
w e d . D i r k Berbens Qrada, t P i e t e r s b i e r u m 1 3
Januari 1748 l*).
Kinderen o.a. :
1. Tzeenl, volgt V.
2. Qualtherus (ook gen. Wolterus) Oreydanus (Qreidanus), te Pietersbierum geb. 16 en ged. 23 Juli
1730, lakenkoopman op de Voorstraat te Franeker,
va.nwaar hij in 1767 vertrok naar Harlingen, t
7 November 1779 ,,op ‘s Landsschip van Oorloge
de Eendragt i n d e M i d d e l l a n d s c h e Z e e ” ; t r .
Pietersbierum 22 October 1768 Anije Haitsma,
te Franeker geb. 26 October en ged. 1 November
1729, begr. Franeker 6 Maart 1762, d. v. J o hannes Haijes, koopman, vroedsman en burgemeester te Franeker, en Aiina Maria Ennema 19) ;
3. Jan, volgt VQis.
4. Maria (Marya, Muryke) ffreidanus, tepietersbierum
geb. 9 en ged. 12 April 1739, THarlingen, Zuidzijde
van de Rozegracht, 13 Maart 1809, tr. Bolsward
28 April 17136 Tjalle (Tjalling) Sjoerds Bosscha,
ged. Westerkerk Harlingen 23 Augustus 1739;
van 1771 af lid van de vroedschap en van 1779
af van de ,,geswooren gemeente” te Harlingen,
t vermoedelijk in 1783 of 1784, z. v. Sjoerd
Bouwes, mede-regeerende burgemeester en koopman te Harlingen, en Sipkjen Tjalles Fopma.

V. Tzeerd (Tjeerd, Tjardus) Breidanus (QreGdanus), te
Pietersbierum geb. 6 en ged. 18 Augustus 1726; 23
Juni 1766 burger van Harlingen; apotheker en diaken Ned. Herv. Gem., wonende aan de Voorstraat
aldaar Po), + Harlingen 13 November 1782, tr. Harlingen 22 April 1764 Foekje Nauta, te Harlingen
17) Zie bladz. 192 van deel 1 ,Kerkelijk leven der Hervormden in
Friesland tijdens de Republiek” door Dr. S. Cuperus. Leeuwarden 1916.
18) Zie het bij den Predikant te Pietersbierum berustend lidmatenboek.
18) Zie o.a.:
Gemeente-Archief Franeker: “Register van Familiën en Personen
der Stad Franeker en Uitbuiren mitsgaders quotisatie van dezelve
genomen naar de consumtie en ter uitlevering van des Staats aanslag
ter summa van 900.000 gl. bij de afschaffing der pachten verlooren”
12 Maart 1749: le West: .G. Qreidanus, sijnde een Laackencoper,
vermogend, 3 Personen boven 12 jaar, Geen kind, aanslag 50 gl.“;
Rechterlijke Archieven Friesland:
Hypotheekboek van Franeker. 12 Maart 1762. Johannes Hakjes
Haitsma, Old. Burgemr van Franeker en zijn kinderen worden genoemd als erfgenamen van ,,desselfs wijlen dogter en zuster dntje,
gehuwd met Gualtherus Ureydanus, coopman tot Franeker”;
Collateraalboek van Hallingen: 21 April 1780. Tjecrd Greydanus,
Aootheker te Harlinnen verklaart -aan te eeven zoodaniee 1000 car&
als hem door het afsterven van zin broeder Woltema G;eidanus ovirleden op ‘s Landsschip van Oorloge de Eendragt in de Middellandsche
zee op -den 7 November 1779 (dög waarvan de comparant ruim een
paar maanden na dato legale kennisse hadde bekomen)” zin ten
deel gevallen.
20) Zie o.a.:
Rechterlijk Archief Friesland. Collat~eraalboek van Franeker 17161805. Acte dd. 4 Juli 1757. waarin _Tieerd Greudanus. Aaotheoarius
tot Harlingen, Uudtherus G&danus, ‘koopman ti Fraieke;, Johannes
Ureydanus Med. Stud. en Marijke Ureydanus tot Pietersbierum” worden
genoemd als _te saamen ex Testamento Erfeenaamen van wijlen Jetske
‘Ï)ouwes’*, di: te Franeker dienstbode wasgeweest bij Maaljke Steenkist, een zuster van der erfgenamen grootmoeder Eelckien Steenkist
en bij welke Maayke Steenkist hun vader Ausonius Greydanus als
student te Franeker inwoonde;
de laatste aanteekening in de noot hiervoor bij 2 Gualtherus (ook
gen. Wolterus) Greydanus (Greidanus).
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geb. September en ged. Westerkerk 5 November
1741, t Harlingen 30 December 1800, d. v. Sipke
Sjoerds, Hopman van ‘t qde Quartier te Harlingen,
en Petronella Michiels Munter.
Kinderen o. a. :
1. AUSoniuS, volgt VI;
2. Petronella Qreidanus, ged. Westerkerk Harlingen
31 Maart 17ti8, t_ Harlingen 24 Februari 3853,
tr. Harlingen 4 Mei 1788 Jan CVillems Houtsma,
geb. (vermoedelijk Herbajum) Juli 1758, houthandelaar te Harlingen, f- Harlingen 29 Februari
1 8 1 6 , 2;. v. IVillem Douwes, bouwmeester, stadsbouwmeester en houthandelaar te Harlingen, en
Ymkje Theunis.
VL Ds. Ausonius Qreidunus, te Harlingen geb. 28 Februari en ged. Groote Kerk 2 April 1766; 4 Juni
1783 ingeschreven als student aan de Hoogeschool
te Franeker; 8 Juni 1788 bevestigd als Ned. Herv.
Predikant te Oudwoude en Westergeest; nam 31
October 1790, verroepen naar Oosterwierum, afscheid
te Oudwoude; in 1795 afgezet, wegens de herstelling
van Ds. Snoek, door de Provisioneele Repraesentanten van het volk van Friesland; in Mei of Juni
1796 weder in dienst gesteld te Oude Schild op
Texel; 1798 verroepen naar Zuid-Zijpe en Eenigenburg, alwaar hij tot zijn dood ,predikant bleef.
Woonde te St. Maartensbrug op huize ,,Kerklust”.
Van hem is bewaard gebleven een in leder geb o n d e n ,,Album a m i c o r u m ” . j_ St. AMaartensbrug
2 L November 1832 21) ; tr. 1”. Groote Kerk Harlingen Trijntje Willenzs Houtsma, geb. (vermoedelijk
Herbajum) in 1764,tOudwoude 20Februari 1789 22),
d. v. TVillem Douwes (zie hiervoor onder 2 Petronella Greidanus); tr. 20. Oosterwierum 7 December
1794 dieGe Pluim, te Wijke1 geb. 26 Mei en ged.
17 Juni I 770, t Edam 21 Juli 1849, d. v. Ds. Nicolaits, Ned. Herv. Predikant te Wijkel, en S a a k j e
Idema.
Uit het eerste huwelijk:
Trijntje Qreidanus, te Oudwoude geb. l& Februari
en ged. 8 Maart 1789, i_ Holysloot 21 November 1811;
tr. Zijpe 24 September 1809 Ds. Anthora?/ van Ruijven, weduwn= van 1”. Eefje can Vuren, 20. Hillegond
Duyts Bakker; ged. Groote Kerk Arnhem 16 Juli
1778; 4 October 1806 ingeschreven als student aan
de Hooge School te Utrecht; 29 Augustus 1808 Ned.
Herv. Predikant te Petten, bij zijn huwelijk verroepen naar Holysloot, bij ziju overlijden predikant
te ‘s Heeren Jansland, t aldaar 12 September 1819,
2;. v. Lubbarfus Johannes, in 1786 koopman te Amsterdam, en Marya Geertruid Haverkamp.
Uit het tweede huwelijk o a.:
1. Saakje Breidanus, geb. Mantgum 14 September
1795, + Leeuwarden 8 December 1876, tr. Leeuwarden 2 1 Mei 1828 Wyger Hellema, te Wanswerd
geb. 6 Maart en ged. 3 April 1803, theehandelaar
_
1’) Zie o.a. :

Resolutieboek der Provisioneele Repraesentanten van het volk
van Friesland : 18 April 1795 het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid;
,,Boeksaal der Geleerde Wereld”: Anno 1832 Deel 11 blsdz. 811 en
814/815; en Anno 1833 Deel 1 bladz. 131 en 260.
‘3) Zie blade. 60 Deel 1 ,Kerkelijk leven der Hervormden in
Friesland tijdens de Republiek” door Dr. S. Cuperus, Leeuwarden 1915.
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te Leeuwarden, f Leeuwarden 28 September 1877,
z. v. Lylcle Wygers, schoolmeester, koster, organist
en kerkvoogd te Wanswerd, en Jellje Sybrens
Feitsma ;
2. Nicolaüs Pluim (naar zijn grootvader van moederszij.de), volgt VII ;
3. Tjardus, volgt VIIbis;
4. Petrus, volgt VITter;
5. Jan Idema (naar zijn grootmoeder van moederszijde), volgt VIIqualer.
Pluim Greidanus.
VII. Ds. Nicolaiis Pluim Greidanus, te St. Maartensbrug
geb. Huize ,Kerklust” 12 en ged. 14 April 1799;
10 Juni 1817 ingeschreven als L. en T. student
aan de Universiteit te Leiden; Ned. Herv. Predikant:
1823 te Koedijk, 18-6 te Etersheim en Schardam,
1867 emeritus, t Bennekom 6 October 1878; tr.
1”. Zijpe 31 Augustus 1823 Maria Dorothea Berg,
te Zuid-Scharwoude geb. 16 en ged. 22 December
1806, ?_ Etersheim 4 April 1845, d. v. Qerrit Frans
en Cato van IVaard, tr. 2”. Amsterdam 13 April
1 8 4 8 W,illenaina C l a s i n a Joharaiaa van Wesel, te
Amsterdam geb. 13 en ged. Zuider Kerk 28 April
1 7 9 9 , + Ede 29 Juli 1886, d. v. H e n d r i k en Johanfaa ‘Smit.
Uit het eerste huwelijk bestaan thans nog nakomelingen; het gedeelte ,Pluim” van den geslachtsnaam is weder verloren geraakt.
VIIbis. Tjardus Greidaiaus, t e S t . M a a r t e n s b r u g g e b .
Huize ,Kerklust” 20 en ged. 28 November 1802;
27 December 1826 surnumerair bij de belastingen
ter Inspectie Hoorn ; 8 Juni 1832-30 April 1844
Commies bij het Provinciaal Gouvernement van
Overijssel; 21 Augustus 1844 Ontvanger der belastingen te Goor en Diepenheim; April 1848 idem
te Dalfsen, 31 Juli 1860 idem te Heusden, November
1864 idem te Heerenveen, -I- Dalfsen 1 Juli 1882,
tr. Zwolle 27 Mei 1834 Gerridina Jacoba Johanna
Bodde, te Zwolle geb. 6 December 1808 en ged.
1 Januari 1809, t Dalfsen 26 Februari 1883, d. v.
Jacobus en Johanna Buisman.
Kinderen :
1. Metje Slakje Qreidanus, geb. Zwolle 13 Augustus
1833, t Dalfsen 25 November 1911; tr. Heerenveen 11 October 1866 *Jacob Pouwel Janssen, geb.
Dalfsen, Huize ,,de Ruitenborgh” 16 Juni 1836,
W e t h o u d e r gem.eente Dalfsen, Lid Provinciale
Staten van Overijssel, Dijkgraaf van het Waters c h a p ,,de Noorder Vechtdijken”, Diaken-ouderling Ned. Herv. Gem. te Dalfsen, 1;. v. C l a n s ,
landbouwer on ,de Ruitenborgh” te Dalfsen, en
Maria Elisa&tk Ridderinkhof;
2. Johanna Jacoba Greidanus, geb. Zwolle 6 Mei
1837, f- ‘s-Gravenhage 11 Mei 1926, tr. Heerenveen 16 Augustus 1867 Rienk Sleeswijk, geb. de
Lemmer 8 Januari 1828, touwslager en gemeenteontvanger van Lemsterland te- de Lemmer, t
Amsterdam 19 September 1898, z. v. C o r n e l i s
Rienks, touwslager en ontvanger te de Lemmer,
en Feitje Frederiks lVegener ;
T,TTT.
3. Ausonius, volgt
viii;
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4. Magdalena Hermanna Greidamq te Zwolle geb.
13 Augustus 1840 en t 22 November 1843;
6. Mugdalena Hermanna Greidanus, geb. Goor 13
Januari 1846, T Voorburg, Huize ,Sunny Home”
20 Juli 1921, tr. Heerenveen 1 December 1870
Mr. Halbe Binnerts, geb. Heerenveen 26 September 1842; 16 September 1862 ingeschreven als
jur. studept te Leiden, alwaar hij 19 November
1867 promoveerde op een dissertatie ,, De Exceptie
van gewijsde” ; vestigde zich als Advocaat en
Procureur en was plaatsverv. Kantonrechter te
Heerenveen; 1894 waarn. Rijks-advocaat in Friesland; 1899-1911 Vice-president Gerechtshof te
Leeuwarden ; daarna weder Advocaat te Heerenveen. Lid Prov. Staten van Friesland 18771916, Curator Rijks Universiteit Groningen sedert
1901, Lid 10 lamer Staten-Generaal sedert 1916.
Ridder Orde Nederlandsche Leeuw. t Voorburg,
H u i z e ,Sunny H o m e ” 6 Januari en begr. Algem.
Begraafpl. aldaar 9 Januari 1922, z. v. Arjen,
Notaris te Heerenveen, en Froukje de Vrieze;
6. Tjardus, volgt VIITbis.
7. Gerhardus Jacobus Johannes, volgt VIIIter.
VIII. A u s o n i u s Breidanus, geb. Zwolle 17 Juli 1838,
A p o t h e k e r ta Harderwijk, t Harderwijk 1 April
1904, tr. 10. Nijkerk 28 April 1870 Johanna Prins,
geb. Nijkerk 8 Maart 1844, + Harderwijk 3 April
1879, d. v. Aalbert en Jannetje van Aller; tr. 20.
Nijkerk 18 April 1883 Elisabeìh Gerhnrdina Bruinisse Troost, geb. Wamel 9 September 1862, d. v. Ds.
fferhard, Ned. Herv. Predikant te Wamel, en Johanna Elisabeth Prins.
Kinderen :
1. Tjardus Greidanus, geb. Harderwijk 8 Mei 1871,
in 1888 bij het instructie-bataillon te Kampen,
-t Kampen 28 September 1896;
2. Jannetje Breidanus, te Harderwijk geb. 16 O c tober 1877 en I_ 17 April 1879;
3. Johanna Greidanus, geb. Harderwijk 17 Juni
1886, Wijkverpleegster te Utrecht;
4. Gerhard, volgt 1X.
1X. Gerhard Greidanus, geb. Harderwijk 16 December
1 8 8 7 ; 2 4 J u l i 1 9 1 3 1” Luit. Inf. ged. Ned. Ind.
Leger; 1 October 1926 Kap. Inf. 22 Reg. en 2
Nov. d.a.v. ged. ‘s-Gravenhage tot het volgen van
een cursus a. d. Hoogere Krijgsschool, 1928 Kap.
Inf. Breda, tr. Zierikzee 26 Maart 1914 Cornelia
Francina Koopman, geb. Zierikzee 2 I November
1890, d. v. Leendert, Wethouder van Zierikzee, en
Jnnna Hendrika Romeijn.
Uit dit huwelijk:
*Janna Eliznbeth Frnncina Greidanus, geb. Bandoeng 26 Maart 1916.
VIItbis. Tjardus Greidanus, geb. Goor li Maart 1847,
Leerasr in de wiskunde aan de Kweekschool voor
onderwijzers te Amsterdam van de oprichting dezer
school in 1876 af tot 1912. Schrijver van verschillende wiskunde- leerboeken en van een ,Open
brief aan de Directie der Algemeene Maatschappij
van Levensverzekering en Lijfrente te Amsterdam”,
Amsterdam, 1902, 40, 4 Baarn 3 Maart 1919, begr.
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,Zorgvlied’, Nieuwer-Amstel 6 Maart d. a. v., tr.
Groningen 8 Januari 1877 aaria Joanna U r s i n a
Pruim, geb. Dokkum 24 November 1840, t Amsterdam 26 Februari 1914, d. v. M a r t i n u s , instituteur en schoolopziener 30 District Friesland te
Dokkum, en Jacoba Ursinusdr. Kruys.
Kinderen :
1. Jacoba Ursina Maria Greidanus, geb. Amsterdam
6 October 1877, tr. Amsterdam 3 Januari 1906
Klaas Koiter, geb. Zuidhorn 6 Januari 18’78; tot
en met 1916 Leeraar Engelsch Middelb. Techn.
School te Amsterdam, daarna aan H.B.S. en
tijdelijk aan Gymnasium te Zutphen, z. v. \F’arner
en !lr$atje Groenendaal ;
2. Gerhnrdina Jacoba Johanna Greidanus, te Amsterdam geb. 12 December 1878 en t 18 Januari 1884;
3. Maria Johanna Ursina Greidanus, geb. Amsterdam 2 October 1880, studeerde te Amsterdam
1900-1905 Nat. Phil. Pharm., bevorderd tot
Apotheceres 2 D e c e m b e r 1 9 0 6 , Apotheceres te
Voorburg, tr. Amsterdam 7 Maart 1912 Dr. He l a drik can Straaten, geb. Meppel 16 Augustus 1882,
sedert 1919 bacterioloog bij de Rijksseruminrichting te Rotterdam, z. v. Gerhardus en Lamberdina Geerlings ;
4. Ijarda Greidanus, geb. Amsterdam 17 September 1883; studeerde te Amsterdam 1904-1906
in de medicijnen, tr. Amsterdam 19 Februari
1913 Gesbert Hendrik Dorresteyn, geb. Woudenberg 16 Januari 1887, Inspecteur der Registratie
en Domeinen, eerst te Winschoten, daarna te
Hoorn, vervolgens Ontvanger der Registratie en
Domeinen te Arnhem en t.hans Registratie-ontvanger te Leeuwarden, z. v. Rijk en \l‘illem$atje
van Altsna.
VIIIter. Gerhardus Jacobus Johannes Greidanus, geb.
Dalfsen 12 Augustus 1848; 13 April 1870 surnumerair der belastingen en 30 Nov. 1872 candidaatnotaris, 6 Juni 1872 Commies ter Provinciale Inspectie te Eindhoven, 1 Mei 1873 idem te Rotterdam, 16 October 1879 Controleur der directe belastingen, invoerrechten en accijnsen te Groenlo,
1 April 1891 idem te Zalt-Bommel, 1 September
1892 idem te Leiden en 1 Januari 1894 te Ams t e r d a m 3” kant., 1 Januari 1898 Ontvanger invoerrechten en accijnsen te Zwolle en in 1908 te
Leiden; oprichter vakblad, ,De Fiscus” en schrij.uer
van : ,Schets van de wet tot heffing op Bedrgfsen andere Inkomsten”. 1 8 9 3 , ,,Schets van de wet
van 16 April 1896”. 1896,2de druk 1897. t Heemstede
26 Januari en begr. aldaar 29 Januari 1916; tr.
10. Groen10 4 Mei 1881 Anna Elisabeth Meijjes,
geb. Leersum 6 December 1861, t Groen10 13 April
1883, d. v. Ds. Frans, Ned. Herv. Predikant, en
Johanna Lucretia Geerfruida Ecerw@a ; tr. 20. Amsterdam 23 Juli 1886 J u d i t h M a r i a M a g d a l e n a
Dunneu:old, geb. Amsterdam 23 Juli 1868, d. v.
Hermrrn Theodorus, Makelaar te Amsterdam, en
Johanna Valkenburg.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerardina Jacoba dohunna Greidanus, geb. Groen-
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10 20 Februari 1882 ; tr. 10. Leiden 19 Maart
1910 Dr. Josué Jean Philippe Paleton, geb.
Arnhem 6 April 1883 ; studeerde te Amsterdam
1902-1909 ; Dr. Chemie ; Hooglebraar Vlaamsche
Hoogeschool te Gent tijdens de bezetting door
de Duitschers, z. v. Dr. Matthée Corrteille, Conrector Gymnasium te Arnhem, en Justitie Rutgers;
huwelijk door echtscheiding ontbonden; tr 20.
St. Pancras (graafschap Londen) 30 Mei i913
Dr. Kar1 Hermann bcheuman, geb. Metz 2 6
Februari 1881; studeerde a. d. Universiteit te
Leipzig, promoveerde aldaar in 1913 tot phil.
doctor op dissertatie ,Petographisohe Untersuchungen an Gesteinen des Polzengebietes in
Nord-Böhmen”; eerst assistent, later hauptassistent, en daarna waarnemend een vacante hoogleeraarsplaats aan de Universiteit te Leipzig, z. v.
August Hermann, 2011. secretär, en Magdalena

Schantz.
2. Frans, volgt 1X.

Uit het tweede huwelijk:
1. Johanna ffreidanus, geb. en t Groen10 6 Juli 1886 ;
2. Dr. Johanna Greidanus, geb. Groen10 14 October
1887; studeerde te Utrecht in de Rechten, aldaar
Jur. Cand. 22 Januari 1908, zette in 1908 haar
studie voort te Leiden en verwisselde in 1909
de studie in de Rechten met die in de Letteren;
Cand. Ned. Letteren 4 Juni 1911 en Doctoraalex. Ned. Letteren 12 December 1913; Sept. 1914
Tijd. Leerares in de Geschiedenis aan de H.B.S.
voor jongens te Haarlem en in 1916 mede in het
Nederlandsch; September 1917 Leerares H.B.S.
voor meisjes te Groningen en September 1920 aan
het Lyceum te Baarn; promoveerde 15 Januari
1926 tot doctor in de letteren en wijsbegeerte
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op proefschrift:
Beginselen en ontwikkeling van de interpunctie,
rn ‘t biezonder in de Nederlanden”. Zeist. 1926 ;
3. Tjardus, volgt IXbis.
4. Anna Elisabeth Greidaws, geb. Leiden 27 November 1892, tr. Heemstede 22 December 1916
Mr. Jelle Henri Aleva, geb. Herwen en Aerdt
24 November 1890; studeerde in de Rechten te
Leiden, aldaar gepromoveerd tot Mr. in de Rechten
op ,Stellingen”. Werkzaam bij de Handelsvereeniging ,, Amsterdam” in Nederlandsch-Indië, z. v.
Pier, Inspeoteur directe belastingen te ‘s-Gravenhage, en Jacoba Pietronella Voerman;
6. Herman lheodorus, volgt IXter.
1x. Frans Qreidanus, geb. Groen10 19 Januari 1883;
1 November 1907 surnumerair der directe belastingen te Middelburg, 1 November 1909 idem te
Amsterdam; Ontvanger directe belastingen: 1913
te Amstenrade, 1914 te Aardenburg, daarna te
Hontenisse, te Oudenbosch en te Waalwijk, en
thans te Vorden, tr. Vlissingen 26 November 1914
CSerardina Maria Cornelia Motké, geb. Heusden 19
November 1893, d. v. Thomas Antonius, Rijks-Ont.
vanger, en Anna Catharina Odilia Bergmans.
Kinderen :
1. Anna Greidanus, geb. Aardenburg 31 Januari
1916, t Hontenisse 19 November 1918;
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2. Gerard ffreidanus, geb. Hontenisse 30 December
1921;
3. Torn Greidanus, geb. Hontenisse 23 December
1923 ;
4. Piet Qreidanus, geb. Hontenisse 13 Januari 1926.
IXbis. Yjardus Greidanus, geb. Groen10 14 Augustus

1890 ; 10 Augustus 1909 werkzaam bij de Firma
Nirandolle Voûte & Co te Amsterdam, 1912 eerst
bij de Firma Adolf Boissevain & Co. en later bij
Pierson & Co., beide bankiers te Amsterdam, bi
welke laatste hij 1 Mei 1921 procuratiehouder werd.
Schrijver van verschillesde artikelen in ,, De Economist” en in de ,Economisch-Statistische Bladen”
en van ,De waarde der Ruilmiddelen” ‘s-Gravenhage 1918, tr. ‘s-Gravenhage 28 Augustus 1916
Johanna van den Brie& geb. Stratum 29 Mei 1888,
d. v. Pieter Johan, Lid der Firma van den Brie1
en Verster, Linnenfabrikanten te Eindhoven, en
Sara Anna Jacoba Bisdom.
Kinderen :
1. Johannes Breidanus, geb. Sloten (N.-H.) 26 Au-

gustus 1916;
2. Oerardina Jacoba Johanna Greidanus, geb. Sloten
(N.-H.) 22 Juli 1920;
3. Tjardus Greidanus, geb. Amsterdam 6 Juli 1925.
[Xter. Herman Theodotws Greidanus 23), geb. Amsterdam

16 Juni 1895, studeerde in de Medicijnen te Leiden
en Amsterdam, tot arts bevorderd in 1922; 1922
-1923 ,student in the School of Hygiene And
Public Health” aan de ,Johns Hopkins University”
te Baltimore; Arts te Utrecht, Bewerker van den
3den druk van ,, Mijn Systeem” van J. P. Muller,
Amsterdam, 1926, tr. Leiden 23 Augustus 1923

Catherine Elisabeth Constante Alida Esther Jaeger,

geb. Leiden 13 September 1902, d. v Dirk, agent
Nederlandsche Bank te Leiden, en Anna de Molachy.
Kinderen :
1. Qerhardus Jacobus Johannes Greidanus, geb.
Utrecht 26 Mei 1924 ;
2. Anna Greidatlus, geb. Utrecht 20 Februari 1927.
VIIter.Petrus Greidanus, test. Maartensbrug, Huize ,, Kerklust” geb. 18 September en ged. 7 October 1810;
10 Juni 1828 ingeschreven als T. student te Leiden;
handelaar in koloniale waren te Zuid-Scharwoude,
+ Zuid-Scharwoude 21 Januari 1873, tr. Venhuizen
24 April 1836 Johanna Hess, te Venhuizen geb.
18 Februari en ged. 6 Maart 1808, t Zuid-Scharwoude 29 September 1891, d. v. Ds. Jacob, Ned.
Hgnfezikant te Venhuizen en NieRje Va (a).
1. Metje Greidanus, te Alkmaar geb. 10 en t_ 19
April 1837 ;
2. Niesje Greidanus, geb. Alkmaar 16 Mei 1838,
t Haarlem 7 Februari 1888, tr. Zuid-Scharwoude
i5 September 1869 Jan Méurs, geb. Schagen 14
Maart’ 1836, eerst onderwijzer te Öuddorp, daarna
Directeur van het Doopsgezind Weeshuis te Haar**) Bij K.B. van 5 Maart 1929, IP 47 (zie omslag IP 5 jaargang
XLVII ven dit blad) werd toegestemd, dat hij en zgn wettige nakomelingen den geslachtsnaam veranderen in dien van Van Wimersma
Greidanus.
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lem, j- Haarlem 19 Mei 1912, z. v. Re@er, koopman te Schagen, en Beertje Oouevaar;
4 . A u s o n i u s Q&id&aus, geb: Zuid-Schaiwoude 4
Augustus 1842, waarvan thans nog afstammelingen bestaan ;
4. Jacob Qreidanus, geb. Zuid-Scharwoude 11 Januari 1844, t Alkmaar 17 September 1921, handelaar in koloniale waren, lid vàn den gemeenteraad en wethouder te Zuid-Scharwoude, tr.
Zuid-Scharwonde 18 Maart. 1883 Neellje Bruqn,
geb. Burg (Texel) 16 October 1 8 4 4 , t ZiidScharwoude 16 Maart 1918, d. v. Klaas, l a n d bouwer te Burg (Texel), en Lodew@,ltje Kikkert;
6. Petrus Greidanus, geb. Zuid-Scharwoude 4 Januari 1847, Hoofdonderwijzer te Burgerbrug (gem.
Zijpe), waarvan thans nog nakomelingen in leven
zijn.
(Wordt vervolgd).

Geslacht van Rijswijck te Kampen,
door C. J. WELcaEn.
In de ,Overdrachten” komt op 16 Juni 1601 eene
acte voor, waaruit blijkt, dat J o h a n van Rijsmjck (tak
A.IX.) een joffer Dirck gen. Knappert, zijne vrouw, de
helft van 8 akkeren land in Dronthen, bij zekere magescheid verworven, hebben. De andere helft behoort
aan Thornas Knoppert; dus vermoedelijk is dit bezit afkomstig geweest van de familie Knoppert. Zij nemen
op dit land eene jaarrente van 21 goud gulden.
Den 23en Februari 1602 koopen zij van Hieronymus
Cavassa en diens vrouw Lucretia Gromis een huis in
de Oudestraat.
Permoedelijk heeft dit echtpaar eenigen tijd te Kampen gewoond.
In de ,,Verzameling van Stukken” deel VIT, p. 369,
deel VIII, p. 165 en deel X, p. 102 komt zijn opgedrukt zegel voor. Het is gevierendeeld: 1 en 4 drie
balken; 3 en 3 een klimmende leeuw. Het hartschild
is zoo onduidelijk, dat het niet beschreven kan worden.
Helmteeken in den geest van het le en 40 k w a r t i e r .
Op 13 Nov. 1634 zijn te Kampen ondertr. : Jr. Jan van
RiesuGjck, vaandrager ‘) van cap. Galema, j. g. en Jr.
Elisabeth ZYudden van Amsterdam, j. d. Cop(ulati) 18
Jan. 1635, waarschijnlijk in de Bovenkerk.
In ,,B[jdragen tot de Geschiedenis van Overijssel”,
deel K., p. 11 wordt deze E l i s a b e t h Hudde vermeld;
hare moeder zoude Pan 1ngen geheeten hebben en daar
tapt. Ritus van Galerna, gehuwd met Bernardina v a n
Ingen, in 1636 een kind te Kampen laat doopen, moet
er een familieband bestaan hebben.
Verder berust in het archief der gemeente Kampen
eene ,Monsterrolle van de compagnie van wijlen capitein miblem van RijsuxYjck ingecomen v a n A e r d e n b u r g
den 16 Juny en vertrocken den 4 Nov. 1665.”
Onder staat: ,,de andere den 1’” Nov. 1665” (vijf
1) In dit verband moge hieraan het volgende toegevoegd worden:
Algemeen Riiksarchief. R. v. St. 1543.
Door de cegeering van Friesland werden tot vendrig benoemd:
9 Febr. 1630: J. van Rijswtj’ck.
7 Febr. 1655: Jr. J. aan R@wijck in plaats van J. J. van Harinxma.
18 Mei 1655: H. van Rijswijck in plaats van J. ‘Lati Rijswijck, volgens mededeeling van den heer Ph. F. W. van Romondt.
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manschappen naar Zwolle vertrokken, ongeschikt zijnde.)
Als eerste komt voor: ,, Hendertjck v a n RijsuxYjck,
luitenant”.
Onder de lidmaten van de Ned. Herv. Kerk te Kamp e n : Jr. J a n run Rijswijck ,,vaendrager”, attestatie van
Dockum, Kerstmis 1665, fol. 6.
Juffer Anna Clasina t%an liijszcick, j. d. van Campen,
Kerstmis 1670, fol. 44 “o.
Jacobus van Rijszcijk, Cellebroederskwartier, wordt
Paschen 1709 lidmaat, fol. 169.
Juan ([run) Rijm$k, ouderling der Waalsche Gemeente,
attestatie van de Waalsche Gemeente te Kampen, Juni
1672, fol. 48.
Volgens het ,,Grootburgerboek” wordt Jr. Johan aan
Rijsu5jck op 25 Februari 1675 grootburger van Kampen en wel gratis. O p denzelfden d a g w o r d t m e d e
grootburger Jr. Johan van Wijrlgaerden, vermoedelijk
zijn schoonzoon, eveneena gratis. Dit ,,gratis” kan verband houden met het lokken van inwoners na de rampjaren 1672-74. De naam zijner echtgenoote is mij onbekend. Hij werd 11 Sept. 1691 in de Bovenkerk begraven :
,Jonker Jan van Rijswijck capeteijn. . . . f. 7-14-“.
Ziin bekloten testament dateert van 7 Juni 1683 en
werd geopend op 26 Oct. 1691. Vermaakt eenige legaten; zijn zoon IVoller zal 1000 zilveren ducatons ontvangen, welk bedrag zijn zoon H e n d r i k reeds eerder
had verkregen. Il’olter verkrijgt nog bovendien zijn
,Gouden signet-rinck en diamant-rinck”, verder de helft
van het door hem bewoonde huis en de beide portretten van hem en van wijlen zijne huisvrouw. Het
overige der nalatenschap wordt in twee gelijke deelen
verdeeld tusschen Il:olter en de kinderen van H e n d r i k ,
laatstgenoemde verkrijgt slechts de legitieme portie.
Bij vooroverlijden van een dezer beide partijen komt
alles aan de langst levende(n). Wolter en Gerrit Vesteringh aangesteld tot executeurs. Onder het testament
volgt nog eene bevestiging id. 10 Mei 1688; Johan
was toen ziek.
Hij heeft drie kinderen gehad, waarvan 2 en 3 hem
,o verleefden.
1. A n n a Clasina van Rijmijck. Haren doop heb ik
niet gevonden ; voor hare attestatie, zie hiervóór.
Zij ondertrouwt te Kampen 17 Mei 1672 met Jr.
Johan van Wijngaerden, burgemeester van Kampen.
In de Bovenkerk te Kampen werden begraven:
,, 10 November 1677 : borgemeijster FGjngerdens
vrouwe.. . . f 7-14--.
26 Mei 1687: Br. van Il’<j,,gaerden . . f 7-14.-‘.’
Dit echtpaar liet geene kinderen na.
Haar besloten testament dateert van 24 Oct. 1677
en werd 21 Jan. 1678 geopend. Zij was toen ziek;
vermaakt eenige legaten, o.a. aan haar man haar
,,silveren pojerdoos, waerop mijn naem en wapen
get+jkent staet”. Haar vader krijgt het vruchtgebrulk van het goed, haar aangekomen van wijlen
haar moeder. Zij stelt tot haren eenigen en universeelen erfgenaam, na haar vaders dood, haar
broeder Wolter en de kinderen van haren broeder
Hendrik; deze wordt dus onterfd. De huwelijksche
voorwaarden, met haren .echtgenoot a a n g e g a a n ,
zullen nagekomen moeten worden.
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2. Hen&ick van Rijswijck, ov. na 29 Jan. 1694 en
vóór 21 Maart 1698. Hij trouwt Aeltien Ruffelaer.
Dit echtpaar woonde te Dokkum. Hij schijnt een
slecht beheerder zijner goederen geweest te zijn,
daar hij door zijn vader, broeder en zuster onterfd
werd. Uit hun huwelijk zijn vijf kinderen bekend:
a. Juliana van Rijs~ijck, gehuwd met _b4eijndert
Jalas. (Volgens eene overdracht-acte i.d. 21 Maart
1698.)
b. Jacobus cara Rijswijck.

c. Elisabeth van Rijswijck.
d. Tette oan Rijswijck, ov. tusschen 1683 en 1694.
e. Judith van Rijswijck.
3. Wolter van Rijswijck. Hij werd begraven in de
Bovenkerk :
I) 16 Januari 1694: Jonker Wolter val2 Rijessewt$k
. . . . f 7-14-.” Hg is niet gehuwd geweest.
Hij heeft twee besloten testamenten opgericht.
Het eerste dd. 7 Juni 1683, dus van denzelfden
datum als dat van zijn vader, is niet uitgevoerd,
zooals uit het latere geregistreerde testament blijkt.
Bepaalt eenige legaten, Juliana verkrijgt o.a. 100
zilveren ducatons, haar broeder Jacob vun Rijswijck
100 rijksdaalders. Tot zijn universeelen erfgenaam
stelt hij aan zijn vader en na diens overlijden de
kinderen van zijn broeder Hendrik, t.w.: Juliana,
Jacobus, Elisabeth, Tette en Judith.
Zijn tweede testament dateert van 18 Nov. 1693
en werd 29 Jan. 1694 geopend. Hij was toen ziek
en herroept zijne vorige testamenten enz. Vermaakt
aan zijne nichten Elisnbeth en Judith D. R. zijn aandeel
van het land in Dronten en over de Reve gelegen
met de maten en Vlotcamp, zijnde een vierde part,
waarvan Jr. Warner toe Boecop de helft toebehoort.
Indien beide zonder wettige nakomelingen komen
te sterven, komt dit land aan zijn neef Jacobus v.
R. Verder legateert hij zijne dienstmaagd Jennechin Cornelis 200 Car. gls , zijn huis op de Oudestraat, toen bewoond door Jan Pastoor en gekocht
van Gerrit Brandenburgh; verder zal zij een groot
deel zijner roerende goederen, nauwkeurig beschreven in het testament, ontvangen. Zijn universeel8
erfgenaam wordt zijn neef Jacobus v. R. en indien
deze komt te overlijden zijne nichten Elisabeth e n
Judith (,Juliana wordt in dit testament niet vermeld).
Zijn broeder Hendrik wordt uitgesloten van eenige
administratie over zijne na te laten goederen. Tot
executeurs worden aangesteld Jr. Jurrien van Ingen
en Johan Sabé J. U. D. Eerstgenoemde zal ontvangen ,een silvere peperdoos met mijn wapen geteijkent”, laatstgenoemde ,een silveren schenkbort,
daerop mijn en mijn salige moeders wapen staat”.
Het eerste testament is voorzien van een zeer klein
cachet in rooden was; hij noemt het zijn ,,aengeboren pitschaft”. Het vertoont een schild met dwarsbalk, in het schildhoofd vergezeld van een paardebel ; helmteeken : twee struisvederen.
Dit wapen werd gevoerd door een Arnhemsch
geslacht van Rijm~jck, beschreven in de ,,Heraldieke Bibliotheek”, jrg. 1881 en aanvangende met
Otto, zoon van Cfeerlich v. R. “)

2)
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Hierna volgen eenige aoten van verkoop van onroerend goed, gelegen in Dronthen en de Oudestraat.
28 Dec. 1691 - fol. 84: jaarlijksche rente van f 6.-.
Verkooper : Jr. Henrik van Rijswik. Kooper: Laurens
de Hane en vrouw.
16 Dec. 1692 - fol. 106 v. : huis, erve en where in
de Oudestraat, tusschen burgemeester Sabé en Herman
v a n d e n B o s s , w a a r ,de Regenboge” u i t h a n g t . Verkooper aangeerfd van zijn vader Johan 1’. R.
Verkoopers : Jr. Henrick van Rijszcijck en zijne vrouw
jufier Aeltien Ruffelaer. volmacht dd. Dockum 10 Dec.
1692. Koopers : Jan Tangena en zijne vrouw Jelijna
Spraeckel en Jan Hagewolt en vrouw.
2 3 M e i 1 6 9 4 - fol. 136: huis, erve en where gelegen in de Oudestraat tusschen secretaris Albert Hoff
en de weduwe van Jan Henriksen, roedendrager. Verkoopers: Jurriana, Elisabeth en Judith van R~swijck,
erfgenamen van hun grootvader Jr. JaIJ v. R. Exeouteurs van testament van Jr. Wolter v. R., waarvan erfgenaam is Jr. Jacob v. R. Kooper: Elsien van Tongeren Jandr.
21 Maart 1698 - fol. 216 : de helft in een + erf in
Dronthen () reeds van Il’olter in het bezit der kinderen?),
de wederhelft behoort aan Jr. Warner toe Boecop ; verworven van hun bestevaar Jr. Johala w. R. V e r k o o p e r s :
de kinderen van wijlen jr. Heurick v. R. (In deze acte
wordt melding gemaakt van het huwelijk van J u l i a n a
w. R.; is dit huwelijk wellicht de oorzaak, dat zij door
Il’olter is onterfd?). Kooper : Abram Suirman, gemeensman.
Verder berust in het archief der gemeente Kampen
een testament dd. 26 September 1719 van Jacobusvan
Rìjswìjck en Helena Cornelis. Zij hebben Qén zoon: Corne2is. Vermoedelijk was deze Cornelis in eersten echt
v e r b o n d e n m e t Ariaantjen GeZeEG, uit welk huwelijk
een dochtertje : Auna. V o o g d e n w a r e n Jacnbus v. R.
en Otto Andriessen. (Momberboek 1701-20, fol, 122;
dd. 6 Febr. 1710.) Hij ondertrouwt te Kampen 14 Febr.
1 7 1 0 a l s Corlaelie r. R. van Kampen, wedr. met J o hanna Wijnkoots (Wijnkoop?) van Kampen, j. d. In
1764 koopt hij een huis in de Boven-Niouwstraat.
Voorts een testament dd. 13 Nov. 1789 van Java van
Barneveld en Elisabeth van REjswijck, kostkoopers in
het St. Geertruids- en St. Catharina-gasthuis te Kampen.
Z\j h e b b e n eene dochler: Aaltje, wed. Roogew@. Bij
vooroverlijden van deze dochter of eventueel8 kinderen
vermaken zij alles aan het Roomsche Weeshuis te Hoorn.
Eigenaardig zijn de voornamen Elisabeth en Aaltje e n
zouden deze de laatste, verarmde nakomelingen van Jr.
Henrick t*. R. kunnen zijn.
Ten slotte eene op zichzelf staande ondertrouwacte
dd. 7 Maart 1651: Jan Anioni van. RQswijck van Antw e r p e n , j . g. en Fycke Jacobs Schaephu$jsen van Campen, j. d. Vermoedelijk is zij eene dochter van J a c o b
Willemsen Schaephuijse van Heinsberge, weduwnaar,
die 6 Juni 1661 hertrouwt met Qeertruit Jans van De&hout (Dief holt), weduwe.
Hij was plaatsnijder te Amsterdam, overleed 1661 en
was zoon van Dir.& Claesz. t’ala Rijswgck en van Jmqueline
Rodriges. Zie over hen: Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek, deel 11. s)
3) Mededeeling van den heer Ph. F. W. van Romondt.
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Sybrand Verruwhert,

medegedeeld door
Dr. E. J. T H O M A S S E N B TH U E S S I N K

VAN

DEX HO

O P.

(+erwAg van XLVIII, 249).

B.B. Eenige geheel blanco bladzijder, van het Ms. run SyBrand Verruu;hert zijn door anderen -- meerendeels door
Wessel Kluppel - benut tot het insc?+jcen der hier volgende
aanteekeaingen, welke aansluiten ot~ heigeen hierróór in
verschillende noten is vermeld :
Fol. 13 vo.
Geslacht van Maria Elisabeth Kluppel dochter van
Wessel Kluppel getrouwt met Adriaen Scharff te Amsterdam dinsdag den 21 .April 1738 in de Nieuwe kerk
door domine Plantius - van fol. 12.
Maria Elisabelh geboren 1740 23 April 1740 Zaturdag morgen gedoopt in de Nieuwe kerk den 27sten door
ds P. Hollebeek; Mama en ds planck - W o e n s d a g .
Geertruyd Adriana 11 April 1742 geboren Woensdag
morgen gedoopt Zondag den lö in de Zuyderkerk door
ds J. Visscher - Planck.
Adriaen 1744 Dinsdag 1 Sept. (9) gedoopt Vrydag den
4-en in de oude kerk door ds van der Vorm-Mama.
Adolff 13 Maart 1746 Zondag morgen geboren, ged o o p t 16-0 Woensdag avond door ds de Jonge - A
Vording(?) en dochter getuygen.
1760. 14 Febr. Zaturdag avond ten 6 uuren geboren
een dochter gedoopt A n n a M a r i a W o e n s d a g a v o n d
Nieuwekerk 18e door ds Martinus Snethlage, predikte
P. Noordbeek getuygen Bs. Planck en huysvrouw zie f 33.
1764. 20 , . . .Vrijdag morgen ten 10 uuren g e b o r e n
een zoon gedoopt Zondag middag in de Oude kerk door
ds R. Schutte getuygen Wed. Wessel Kluppel en J.
v. Karnebeek - genaamt W e s s e l .
1770. 7 Dec. Vrijdag morgen ten 9 uuren is aan
een ontsteking in de zyde en bedlegering van een dag
overleden Adriaan Scharff oud omtrent de 60 jaren
en begraven met 6 koetsen Vrydag avond den 21 ditto
in de Nieuwe kerk in zyn grafft.
Fol. 14.
Maria Elisabeth Scharff getrouwt met Arent van
Hasselt Sondag, den 23 November 1760 des avonds na
de Predikatie in de Oude kerk door Professor Curtenius.
A 1767 19 May Dingsdag
Geertruid Adriana Scharff getrouwt met H. Tack in
de Oude kerk door Professor Curtenius.
1768. 8 Febr. Maandag bovenstaande huysvrouw des
morgens ten 6 uuren in de kraam bevallen van een
zoon gedoopt 11 Donderdag in de Amstelkerk door
Professor Curtenius, genaamt Hendrik Gerrit.
1 7 7 0 1 Dec. Zaterdag achtermiddag is mijn nicht
Tak bevallen van een zoon gedoopt Woensdag avond
6 ditto genaamt Adriaelz getuigen Adriaen Scharff %
Huysvrou w.
1772 17 April Vrijdag morgen om 10 uuren bevallen
van een dogter gedoopt 2e Paasdag door ds. van den
Broek in de Nieuwe kerk getuygen de Heer Gregory
en de vrouw van de Heer Clignet-Leyden; g e n a a m t
Christina Louisa zie f 37.
Fol 14 vo.
: (van f 12) 1748 \l’esseZ K l u p p e l te A m s t e r d a m ge-

13oren 20 Oct. 1711 getrouwt te Enchuysen 26 Aug.
1met Margaretha Johanna Kluppel geboren 4 . . . 1723
tdogt,er van Mr. Ands Kluppel en Wyntie van Loosen.
1749 16 . . . Maandag geboren een zoon gedoopt
Woensdag morgen in de groote kapel door ds. M. Tem1mink genaamt Wessel getuygen Wed. Kluppel en A .
/Scharff.
overleden Donderdag den 28meen begraven Dinsdag 30
,do. in de Oude kerk int graf van syn moeder.
1761 4 Aug. Woensdagmorgen 20 minuten voor 7
1uuren een zoon geboren overleden Vrijdag den Gden
s morgens ten half 6 uuren en begraven in de Oude
kerk Dingsdag den 30Sten int graf van . . .
1761 14 Aug. 6 uuren na de middag is overleden
Nargaretha Johanna Kluppel oud 27 jaren 11 maanden
10 dagen den 10den dag na haar verlossing en de 8~~0
na het overlijden van haar kind en begraaven den lgde
,des avonds zijnde Donderdag in de Oude kerk in een
Igraft gekogt a f 360 N 260 en onse kinderen uyt de
Igraven van mijn moeder daar bijgeset.
Fol. 32 V“.
1749 14 July des nachts ten half 12 uuren is overleden in de Heere Huygenwaard op zrjn landgoed J a c o b
can Loosen, beëedigt Hoofdparticipant van de Oost
Indische Comp. oud 80 jaaren 2 m. 3 daagen Grootvader van M. J. Kluppel en l+. Kluppel begraven te
Enckhuyzen.
Fol. 33.
1770 16 Septemb. Vrijdag is in de Engelse kerk getrout mijn jongste nicht A n n a M a r i a Schrarff (van
f 14) met J. F. Tauné.
1 7 7 1 October 24 Donderdag morgen om 10 uuren
Bevallen vàn een doohter gedoopt Zondag nademiddag
den 27sten in de Nieuwe kerk door ds. Serrurier genaamt
Susnnna Johanna Fransina getuygen Moeder Taune,
Pichot.
1772 6 October des Nachts wederom bevallen van
een Dochter gedoopt Vrijdag 6 Novemb. door Ds. Tetterode in de oude kerk genaamt Adriana ìUaria getuygen
A. Schar# en de Huysvrouw van A. van Hasselt v o o r
haar Moeder.
1773 17 Novb. des avonds om tien uuren bevallen
van een dogter gedoopt Sondag den 28 Novb. des
avonds in de Oude kerk door domine A. 9. van Rinnevest
onder de predicatie van ds. Broes, genaamt Anna Charlotta Adolfina Getuygen de Wd. Gildemeester en A d o l f
Scharfl.
Fol. 34.
Il’essel Kluppel en Margaretha Johanna Kluppel getrouwt te Enohuysen 26 Augst. Zondags 1748.
1749 16 September Maandag morgen quartier over
aoht uuren in de kraambedde van een zoon.
17de Woensdag voor de middag gedoopt in de Nieuwezijds Kapel door ds. M. Temmink daar predikende, de
naam Il’essel getuygen Nettina Verdonck wed. W e s s e l
Kluppel en Adriaen Scharff.
1749 26... dit kindje overleden Donderdag avond
ten 6 uuren en begraaven Dinsdag den 30sten int graf
van mijn moeder.
1761 4 Aug. Woensdag morgen 20 minuten voor 7
uuren ons geboren een zoon overleden den Gdon Vrijdag
morgen ten half 6 en begraven int zelfde grafft den
1 Oden Dingsdag.
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Zaturdag 14 Augustus 1761 namiddag ten 6 uuren
is overleden mijn lieve Echtgenoot Margaretha Johanna
Kluppel oud 27 jaaren 11 maanden 10 daagen de 10de
dag na haar verlossing ende @te na het overlijden van
haar kind en begraaven den 19d@n des avonds zijnde
Donderdag in de Oude kerk in een graf’t gekogt à f 360
N. 260.
1773 29 Nov. des Maandags, overleden de Heer Mressel
Kluppel, Saterdags daar aanvolgende, sijnde 4 Dec.
begraaven des avonds in de Oude kerk met koetsen
in ‘t bovengemelde graff.
Fol. 36.
Jan Andries Kluppel getrouwt met Margaretha Petronella Verbrugge te Enchuisen Zondag 14 Dec. 1749
van fol. 12.
6 Feb. Zondag morgen een zoon geboren Woensdag
Qde gedoopt Andries Jacob (In margine) 1767 Zaterdag
17 . . . in de vroege morgen overleden.
1762 20 Novemb. Matia Cornelia Kluppel Jongste
dochter van Mr. 8. Kluppel getrouwt met Mr. A. Blok
te Enchuizen.
A 1770 May geboren een Zoon genaamt Roelof An-

GemeenteArchief Grave (berustende in het R A.).
Resolutieboeken 1727-38 No. 64.
fol. 191 vso.
9 Maart 1736.
Alsoo door het overlijden van Jan Snedler de portiersplaats van de Brugpoort is ooomende te vaceeren is
in desselfs plaatse aangesteld tot Portier A l e x a n d e r
Kruseman.

en fol. 216 vso. .’
26 Oct. 1736.
Zijn geresumeert de Commissien van de Portiers
Roelof Jansse en Alexander Kruseman, die goedgevonden
zijn in ‘t register der Resolutien te registreeren luijdende
als volgt. enz.
Rechterlijk Archief. No. 284-288. Allerlei scabinale
acten. Processen verbaal van de Pegelaars van Wijnen en
Gedisteleerd.
1736 1 Oct. Voor het eerst komt hierbij voor
,,Bij Alexander Kruyseman”
dan vind ik hem geregeld genoemd tot 1 April 1761,
daarna niet meer.
In zijn kelder komt alleen gedistilleerd voor, geen wijn.
Dit alles klopt dus wonderwel met het beroep van
driesz.
portier, aangezien hieraan meestal het vak van tapper
Fol. 36.
1766 Cornelis Slijper getrouwt met Petronella Cathrina verbonden was. Echter is mij een ding nog niet duidelijk. In de door den Heer van Rijn aangehaalde inteeKluppel te Enchuisen Zondag 2 Novemb. 1766 van f 12.
23 Juny Woensdag morgen half acht een zoon ge- kening in het in teekenregister te Leiden staat woordelak:
Echtboek K van de geene d i e o p h e t Raathuijs
boren Vrijdag den 26eten gedoopt Andries Jan.
haare geboden verzoeken.
A . . . geboren een zoon genaamt Hessel.
Aengeteijkend den 60 April 1736
1761 16 Decemb. geboren een Dochter genaamt WyAlexander Kruseman, lijffknegt, jongman van Ham in
nanda, 3 Maart 1766 overleden aan een masel siekte.
‘t Markbrandenburgse, wonende op de Middelste gragt,
1762 11 Juny Conlelis Slijper overleden.
1772 20 Augs. overleden Petronella Catharina Kluppel vergeselschapt met Jan Schophu$en, zijn goede bekende,
wonende alsvooren
wed. Cs. Slijper te Enchuysen.
met
Fol. 36 Vo.
Geerlruijt Hcffers, jonge dochter van Schermbeek bij
Hendrik Tackgehuwd met Beertruy Adriana Scharff vervolg van fol. 14 - 1773 Aug. 30 geboren een dochter Wesel, wonende op de Bootermart, vergeselschapt met
Maandags des morgens ten 6 uuren gedoopt Sondag Elisabet Schophuisetd haer moeij, wonende op deMiddelweg.
Hier staat dus zonder twijfet dat hij te Leiden woont
1 Sept. gedoopt des avonds in de Nieuwe kerk door
Ds. van den Broek onder de predikdienst van Ds. van op 6 April 1736, terwijl hij op 2ö Oct 1736 wordt aanEssen genaamt Maria Elisabeth getuygen NeefI en gesteld tot Portier te Grave. Verwarring met een
anderen A.K. is uitgesloten, aangezien dit blijkt uit den
Nicht van Hasselt.
naam zijner vrouw die telkèns genoemd wordt bij den
(N.B. Dit is de laatste beschrereh bladzijde van het doop zijner kinderen als Margrita Eyffers.
manuscript; ztj is van de hand van Wessel Kluppel, die
Dat zij dezelfde is als de Geertruijt Hijffers uit de
- zooals op $01. 34 door een andere hand is genoteerd
Leidsche acte, blijkt uit de volgende doopinschr3ving
- in November van hetzelfde jaar is overleden. Daar
uit Schermbeek:
hij geen kinderen naliet zal het ms. aan .@jn zuster
1711 den 26 Februarir der Burgemeister Johan Eiffert
Petronella Johanna z$n overgegaan, die gehuud was sein Töchterlein getauft, nomine Margrieta Bertraut.
met Jan van Karnebeek.)
Paten Margrieta Bolls, Christian Uhlandt u. Derk Wolkes.
_
1711 Den 26 Februar ist dem Herrn Burgemeister,
Johann E y f fer t Seine Frau Margrieta Schophaus eine
KORTE MEDEDEELINGEN.
_ Eindbetterin in der Kirohe begraben.
1671 7 VI Henrich Scha huwen dochterlein getaufft
Kruseman.
nomine
Margarita comp. % endrich Wolten, Hendrich
(XLVII, 376).
Schophaus und Wilhelm Zumbergh.
Reeds vóór het verschijnen van bovenaangehaalde
1680 28-4 Henri& Schophausens dochter getaufft
korte mededeeling van ons geacht medelid den Heer namens Elisabeth comp.. . . (nicht mehr zu entziffern.)
W. A. van Rijn was bij mij rechtmatige twijfel gerezen
Dit is dus de doop van de ,,moeij” uit de Leidsche
aangaande het beweerde Commando over Grave door acte.
mijn voorvader Alexander Kruseman. Ziehier wat een
Ook met de oudere generaties van het geslacht Aruonderzoek in het Rijksarchief te ‘s-Hertogenbosch aan
semtrn is voorziohtigheid geboden. Reeds eenige jaren
het licht bracht.

28%
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geleden heb ik getracht bewijzen te verzamelen voor
de in het N.P. gepubliceerde stamreeks. Het poover
resultaat volgt hieronder.
,,Nachricht aus dem Kirchenarchiv Hamm vom 12x-1923.
Im Taufregister der reformierten Gemeinde zu Hamm
heisst es im Jahre 1699: dem Euerhurd K r i i s e m a n n
wurde die Tochter Anna Helene am 10 Oct. 1699 getauft. Demselben Euerhard Krusemann und seiner Frau
Anna Maria Huffelmann wurde am 29--III-1696 eine
Tochter getauft.
,Am 1 April 1671 ist Hermann Kriisemanne Sohn
(ohoe Namen) getauft”. 80 steht es wortlich im Kirchen buche ! !
Im Jahre 1691 den 3 Mai heiratete Dielrich K&semann Anna nuf ‘m Orde, am 18 Sept. 1690 heiratet

verzoekt Jacob van Rijswijck aan schout en schepenen
van Vliemen bij Heusden, de meubele goederen van
zijn vader (Willem) te verkoopen en ‘t geld onder hen
te houden. Wellicht geven de transportboeken van Vlijmen meer licht; ik heb nog geen gelegenheid gehad
mi hiervan te overtuigen. Indien een der leden van
ons Genootschap hierover meer gegevens heeft, houd
ik mij zeer aanbevolen.

Eberhard Kriisematrn Anna Marie Hu ff elnrann.
Anno 1664 d. 23-111 wird Qerd Kriisemann getauft,

derselbe Name kommt 1668 2-11 nochmals vor.
Die Paten der Taufe von 1699 sind nicht angegeben.
1698 ist kein Todesfall im kirchenbuch verzeichnet.
Ein Geburtsregister von 1671 existiert nicht, sondern
nur die obigen Taufzeugnisse. Der Name Calharinn
Ostermann u. Hendrick Kr. ist nicht gefunden.”
Ik heb destijds bij het ontvangen van dit schrijven
gemeend dat de samenstellers der genealogie over andere
gegevens hadden beschikt. Nu echter blijkt hoe lichtvaardig het beroep van Alexander is vastgesteld, durf
ik deze andere gegevens niet dan onder zeer groote
Ir. J. G. KA M.
reserve te aanvaarden.

Van Rijswijck.
(XLVIII, 176-177, 204-211.)
Vermöedelijk behooren nog tot dit geslacht:
. . . . uat2 _A?ijsu$ck, trouwt. . . .
Hieruit:
1. JohanIta van Rij.swi& tr. Domirlicus Tiara.
2. Willem ?*an Rijswijck, ov. Vliemen 1076, tr. . . . .
Uit dit laatste huwelijk:
Jr. Jacob van R;jswijck, kapitein van de 8td Sluis
en haar kasteel, ov. vóór 8 Mei 1687. In de ,,Verslagen
omtrent ‘s Ri,jks Oude Archieven”, jrg. 1923, blz. 166,
wordt vermeld een brief van Jacques de RUswijck, luitenant van den gouverneur van Duinkerken, dd. 1668.
Hij was gehuwd met Johanna Dorevalle.
Zij koopen 27 Oct 1678 een boomgaard te Sluis;
vier jaar tevoren hadden zij een daaraan grenzenden
boomgaard, gescheiden door de straat ,,Het Raas” gekocht. Deze twee boomgaarden vormden de kern van
den lateren z.g. ,,Gouverneurshof”.
Uit hun huwelijk:
Jr. Charles van Rijswijck. Zijn beide voogden Hartog
van Rijswijck en Dominicus Tiara verkoopen genoemde
boomgaarden 8 Mei lb87 aan Jr. Arnold van Grunevelt, kapitein van de stad Sluis en haar kasteel voor
100 gls. en eene jaarrente van 4 & groot. Deze stond
de bezitting weer af aan Jr. Hartog van Rijswijck, die
16 Dec. 1611 haar voor 160 &’ verkocht aan Francois
Cloet, burgemeester van Sluis.
Deze overdrachten zijn in verkorten vorm ontleend aan :
,Een blik op de vorming der stad Sluis enz.” door J.
H. van Dale, archivaris van Sluis. Bovendien wordt in
een noot nog ‘t navolgende vermeld: Den 24 Sept. 1676

Uit Zeeuwsoh-Vlaanderen heb ik nog de volgende
aanteekeningen :
Jr. Jan van Rijswijck, ov. vóór 20 Oct. 1617, tr. Jv.
Anna van Garneren, ov. vóór 19 Juli 1622. (In 1617
was zij reeds bejaard.) Vergelijk XXXVII, 414.
Uit hun huwelijk:
1. Jv. Helena van Rt$wi+k, ov. vóór 1622, trouwt
Jr. Nicolaas Colve, kapitein en commandeur der stad
Aardenburg; waaruit :
a. Johannes Colve, ged. Sluis 23 Mei 1612.
b. Helena Colve, ged. Sluis 20 Nov. 1613; get. : Laurens Vicq (P) en Jv. Anna Colve.
c. Lucretia Colve, ged. Sluis 20 Mei 1616; get.: Jr.
Joost de Camons, Jv. Lutia Gillis (i) huisvr. van den
commissaris Van Bobergen.
d. Alexander Colve, ged. Sluis 1 Mei 1616; de peter
was absent, meter Jv. Maria Coepmans laatst wed. Jr.
Johan Sutton.
2. Jr. Pauzcels van Rt@wijck, vendrig in garnizoen
te Axel (1622). Hij geeft in dat jaar volmacht aan zijn
neef Jr. Joost van Camons.
Misschien is hij identiek aan: Panlus Marcelis van
Rijswijck, j.g. van Middelburg, o.trouwt Axel 20/27
Mei 1624 Snsanna de Bussiere, j.d. van Middelburg,
dr. van den Commandeur.
Jr. Casper van Rijswijck, luitenant, trouwt Susanna
Loopers (de Looper). Doodboek van Sluis: Begraven in
de kerk te Sluis 6 Juli 166ö juffr. Susanna Loopers,
huisvrouw van jonkhr. Casper van Rijswijk, luit. van
capn. Swaenswijk.
Uit dit huwelijk:
1. Adolf van Rijswijck, ged. Axel 17 Aug. 1669.
2. Barlholomeus uan Rz?jswz+k, ged. Axel 12 Oct. 1660,
begr. te Sluis 4 Aug. 1662. Zijn vader was toen luitenant bij kapt. Langerel.
Bij de doopen te Axel traden als getuigen op: commies Van Brienen, Jacoba Spronsen gez. Reisweich en
Adriaan Cannoye, vaandrig.
3. Jacoba van Ri@cijck, ged. Sluis 3 Mei 1666.
Eopy-extracten uit het Wapen-Boek van de Hr. en
Mr. Gerhard Schaep. Deze copy is gemaakt door A. C.
Snouckaert v. S. naar het origineel, berustende in de
bibliotheek van Mr. Joan Meerman heer van Vueren
en Dalem.
Grafsteen te Middelburg in de Oude kerk ao. 1641.
. . . . Clootwijck huisvr. van den advocaat Craen.
(Hieronder volgen de 8 kwartieren; ik verwijs naar
Rietstap’s Arm. Gen.).
Borggraef.
Clootwijck.
(Borchgrave, Limb.)
(Holl.)
Scoluijnen.
Nederveen.
(Holl.)
(Holl.)
Rijswijck.
Polanen.
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(Gueldre)
(P. dUtrecht)
Ypelaer.
Coudenhoven.
(Anvers, Amsterdam)
(Couwenbergh, Brab.)
Nog komen voor volgende 8 kwartieren, wapens niet
ingevuld en verder geen enkele aanwijzing:
Monix.
Rijswijck.
Pijlijser.
Besoijen.
v. d. Ham.
Haeften.
Boxtel.
Cuijck.
P K . VAN R O M O N D T.

2. N. van Druinen.
IVa. Qeertruid aienhoven, begr. 26 April 1678.
X Mr. Jan Pesser
2 kinderen, zie V.
V. 1. Dammas Pesser.
2. J a n P e s s e r .
Aanvullingen en verbeteringen worden gaarne tegemoet gezien.
W . V A N MAANEN.
Amsterdam.
Luxwolda. Wat is het wapen van deze familie, die
stamt uit Langezwaag (Fr.)? Is er een genealogie van
dit geslacht gepubliceerd?
S TRAATMAN.
Enschede.
Oude (de). G ezocht wordt het wapen dezer DrentschOverijsselsche fami,lie o.m. te Meppel en Hasselt (Ov.)
woonachtig. De naam komt ook als Je Olde herhaaldelqk
voor.
N.
8.
Raadt (de). (XLVIII, 30). De huwelijksproclamatie
te Groningen luidt: ,Saturdag 9 Nov. 1799. Mr. Jacob
van Qesselaar de Raadt ps. v,an Zuidlaren, rigter van
Bellingwolde en Blijham cum annex. en Rarmanna Copina
Koning ps. van Groningen.” De datum der huwelijksvoltrekking wordt niet genoemd.
BLAAUW.
Oss.
Rusburg. (XLVII, 362). Ds. Barend Rusburg is g e boren te Velsen of Santpoort in i776.
. BL A A U W .
Oss.

Gemeentewapen.
Bij Koninklijk besluit van 3 Juli 1930, no 47 is aan
de gemeente Schoonebeek, provincie Drenthe, het navolgende wapen verleend: gedeeld : I in goud een adelaar
van keel ; 11 in zilver een golvende dwarsbalk van azuur.
Het schild gedekt met eene gouden kroon met drie
bladeren en twee paarlen.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
C o p e s . Bestaat er een levensbeschrdving of wat is
er bekend omtrent het leven van Mr. Hendrick Copes,
omstreeks 1660 schepen van ‘s Hertogenbosch en gezant
bij het Oostenrqksche Hof? In onze familie-genealogie
staat: lid v. d. vroedschap van Utrecht. Hij t r o u w d e
met Elisabeth van der Nypoort en een dochter van hem
met mijn voorvader Jacob van Hasselt.
Wat is bekend omtrent de afkomst van het geslacht
Copes en is er wel eens een genealogie van gepubliceerd?
J. VAN H A S S E L T .
Bloemendaal.
Coster (XLVIII, 234). Volgens aanteekeningen, berustende in het familiearchief verloren, waren de ouders
van Claes Coster, commandant van ‘s Lands schip ,De
Beschermer” : Jan Coster X Jannetje Beets.
J . P a . D E MONTB VEBLOBEN.
Zeist.
Duinen (van). In verband met de vraag over v a n
der Colff-van Breugei in k o l o m 1 8 8 e n 1YO en het
daarop d. z. gegeven antwoord in kolom 222 van den
loopenden jaargang is het wellicht niet ondienstig om
den inhoud van de door mij bedoelde aanteekening (M.S.)
in zijn geheel weer te geven. De gegevens zijn niet zeer
volledig.
1. Jan van Druinen Willemssoon
X Hendrikje Henrix.
11. 1 . Lijsbeth Jans van Druinen
X Hendrik Cferritsz Nienhoven
2 kinderen, zie IIIa.
2. Arie Jansz van Druinen
X N.N.
2 kinderen, zie IIIb.
3. Maijke Jans van Druenen (sic)
X Conlelis Herberts.
IIIa. 1 . Gerrit Nienhoven
X Ceertruid van ffherwen
1 kind, zie IVa.
2. Maria niienhoven
X Dr. Pieter de Riemer
( v a n hunne afstammelingen bezit ik in eene
genealogie de Riemer vele gegevens).
IIIb. 1. L i j s b e t h v a n D,ruinen
X Jacob van der Graaf te Dordrecht.

Straten (van), Dr. Willem oan Straten, Raad i/d
Vroedschap van Utrecht, Burgemeester van Utrecht,
Prof. Med. aan de Utrechtsche Hoogeschool, G e c o m mitteerde ter Generaliteitskamer vanwege de provincie
Utrecht, Heer van Willeskop en Kort Heeswijk, begr.
‘s-Gravenhage 6.11.1681, fr. Utrecht 24.2. 1622 Engelfgrn
Sas, weduwe Cornelis P,ieters vaqa Ravenswaay, uit welk
huwelijk 9.8.1631 te Utrecht geel. Dugfgen van St,raien.
’ Waren er nog meer kinderen uit dit huwelijk, waar
werd Dr. Willem geboren en wie waren zijn ouders?
‘Als wapen voert hij : Doorsneden a. in goud een zwarte
geitebok, b. blauw pelswerk. Ht. de bok. H1J zou dus ~behoord hebben tot het geslacht Straatman (van Straten,
‘tqarz der Straten, Yerstraten, op Straet enz.) dat vanaf
ca. 1330 ‘te Goch, Cleve, Geldern, enz. voorkomt en
volgens Kueschke uit Denemarken afkomstig zou zijn.
S T R A A T M A N.
i. Enschede.
Uilkens. (XLVIII, 31). OverIeden te Loppersum 31
Mei 1844 Catharina Arnoldina Koning, echtg. van Ds.
T. F. Uilkens, 73 ,jaar oud, dochter van J o h a n n e s
Koning, oud-lid der Stadsregeering van Groningen, en
Aleida Lanckhorst.
B L A A U W.
,oss.
I N H O U D 1850, No. 0.
Bestuursberichten. - De legitimatie van Ggsbort van Randwijck,
door Mr. A. P. van Schilfgaarde. -De afstamming en herkomst van
het geslacht Bareel, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland.
(Vervolg). - Beknopte geschiedenis en verkorte genealogie rrtn het
geslacht Greydanus, door Ir. -M., R. Idema, Greidanus. (Vervolg). Geslacht ven Rijswijck te Kampen, door C. .J. Welcker. - Famiheregister van Sybrand Verruwhert,medegedeelddoorDr. E. J. Thomassen
8, Thuessink vsu der, Hoop, (Slot). - Korte mededeelingen: Kruseman; Van Rijswijck; Gemeentewapen. - Vragen en antwoorden:
Copes; Coster; Druinen (van); Luxwolda; Oude (de); Raadt (dej;
Rusburg; Straten, (van) ;’ Uilkena.
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VAN

B L O K L A N D.

(Vervolg van XLVIII, 267.)
IV.

Ontegenzeggelijk moeten er betreffende Ruffelaert
Bareel i n Rijks- en stadsarchieven nog verscheidene
acten, rekeningposten en andere aanteekeningen zijn te
vinden. Hij toch was blijkens zijne nalatenschap niet
van aardsche goederen misdeeld, en dat zijne gegoedheid
niet uit zijne laatste levensjaren stamde, maar van veel
vroeger dagteekende, valt af te leiden uit het feit, dat
hij reeds in 1418 lijfrentebrieven ten laste van de Hol.landsche steden kocht. Een uitgebreid onderzoek heb
ik echter niet naar hem kunnen instellen en is ook niet
noodzakelijk, daar het weinige, dat ik reeds vond, mijns
inziens voldoende is om zich een afdoend oordeel te
kunnen vormen aangaande Ruffelaert’s af- en herkomst.
In de eerste plaats vond ik - dank zij eene vingerwijzing van den heer J. Bots ten stadsarchieve te Gent
- in de schepenprotocollen dier stad de navolgende
acte van 2 Juli 1410 3%):
83 Jaerregieter 1409-1410, fol. 69vso.

October 1930:

Kenlic zy etc., dat Jan van Rininghen commen
es etc., kende ende lyde, dat hy sculdich es Rufine
Boweel, w o n e n d e t e W e r v e k e , d e somme v a n
tween hondert Vrancschen croenen, goed van goude
ende zwaer van ghewichte, goeder redeliker scult
van gheleenden ghelde, de welke somme de v o r n .
Jan heeft belooft te gheldene ende wel te betaelne
Kerssavonde naest commende, of te treckene in
Sammans etc. Actum secunda die Julii anno
XIIIF decimo.
Daar ik reeds onomstootelijk heb bewezen, dat de in
1443 overleden Ruffelaert Bareel identiek is met den
in 1418 te Gent wonenden R u f f y n Boureel (zie 1929,
kol. 163, en vgl. 1930, kol. 67), acht ik het niet al te
vermetel hem nu ook te vereenzelvigen met Rufine
Boureel, den geldschieter van het jaar 1410, ook al blijkt
deze destijds te Werveke - te weten het niet verre van
Yperen gelegen Wervicq - te hebben gewoond.
Een onderzoek in laatstgenoemde richting lag na de
ontdekking der acte van 1410 voor de hand. Dit onderzoek, waarbij ik nogmaals de niet genoeg te waardeeren
medewerking van Dr. H. G. A. Obreen mocht genieten,
leidde tot verrassende resultaten.
In het Rijksarchief te Rijsse! kwam namelijk de
navolgende acte van 18 April 1401 aan het licht 33):
Phelippe, etc. . . . Comme nostre chastellerie d’Pppre,
especialement la ville de Wervy, qui en partie est subgette
en ressort et souveraineté a nostre dicte chastellerie, soit
comme sont les autres villes et chastellenies de nostre
dit pays et conté de Flandres fondéz sur fait de marchandise le quel ne peut, par les communes et moyennes gens,
estre maintenu en la manière qu’il requiert, mesmement
en la dicte ville de Wervy p;tr les erans pertes et dommages, tant par fu de meschief comme aukement, q u e
les manans et habitans d’illec ont eus et soustenus senz

eulz aidier du leur et a la fok pour leur prouffit evident
et acquere la sustentacion de leurs vivres ou autrement
88) Archives du Nord, B 1599, fol. 54.

i9a
pour eviter plus grant grief, en faire flnance pour icelle
&nploier en- la manie& qu’il leur semble le plus grant
proulfit pour eulx et pour parvenir au dit fait, il est
newessité que les dictes communes et moyennes gens et
autres de nostre dicte chastellenie et ville dessus dictes,
et des parties d’illeo environ qui se gouvernent par le
fait de la dicte marchandize, sauhent illec en cas de besoing
ou de neccessité où eulz retraire pour faire fiwnce du
leur pour entretenir leurs convenences au autrement, en
taire leur prouffit et eulx aidier et avanchiar du leur en
la maniere acaoustumée a faire en tel cas et autres, en
plusieurs autres villes et chastellenies, places et lieux
de nostre dit conté et pays de E’landres. Savoir faisons
que nous qui touslours a nostre povoir avons desiré et
desirons l’augmentaaion du fait de la diote marchandise
et le bien, prouffit et utilité de noz subgés et autres
qui frequentent et hantent icelle marchandise ou demeurent
en noutre dit pays de Flandres, avons, par certaines convenences par nous eues, a R u f f i n Bourel, f ilz P i e r r e ,
de la ville de Ferere ou diocese d’Ast, d e c e r t a i n e
science, ottroié et donné congié, ottroions et donnons
congiA p a r ces presentes qua icellui Ruffin, ses hoirs,
compaignons et facteurs, du jour de le S Remi l’an mi1
CC;C;C et V11 prouchaiu renans, en douze ans prouchain
VenilIlS et ensuivans continuelement l’un l’autre, puissent
demourer en la dicte ville de Wervy en ce qui est subget en ressort et souveraineté a nostre dicte chastellenie
d’Yppre ou ailleurs, en quelque lieu ou place que il leur
plka en dedens icelle nostre chaqtellenie, si avant que
l e W e s t - Y p p r e ambacht s’extent, et illec achat e r , v e n d r e , changier, marchander e t g a i g n i e r
d e l e u r s deniers et biens en toutes les manieres
qu’ilz en cuideront et sauror,t faire leur avantaige et
prouffit, lequel ma r c h a n t, ensemble ses hoirs, compaignons, facteurs, maisniés, biens et toutes leurs choses, nous
avons prins et receu, prenons et recevons en nostre conduit
sauvegarde, seure proteceion et loyalle deffeuse en alant,
venant, demourant et en toutes leurs besoignes faisans
en la uhastellenie d’Yppre et ville de Wervy dessus diz
et par tout nostre pays de Flandres tout le terme dessus
dit durant. Et leur promettons et avons enconvent que
nous en laisserons ne soufferons aucuns au tr es ma rchans, l o m b a r s , t o s c a i n s , j u i f s , caoursins, n e
autres f a i s a n s s e m b l a b l e s n e g o c i a c i o n s , n i a v o i r
ne demourer en nostre dicte chastellenie ne en la dicte
ville de Wervy ne y faire semblable marchandise se non
1 es au t re s 1 o m b ar s qui en sont privilegié et ont ottroy
de nous de ce povoir faire, se ce n’est par la voulenté
du dit marchant, de ses hoìrs ou compaignons ou de leur
c o m m a n d e m e n t especial le dit temps durant, saulf que
s’il eu y a aucuns en icelle ville de Wervy et qui facent
a present semblables negociacions par l’ottroy de nostre
receveur de Flandres, iceulx en joijront le terme du leur
ottroy durant et non plus, se ce n’est par le gré du dit
marchant, de ses hoirs ou compaignons. Et avons le dit
marchant, ses hoirs, compaignons, facteurs et maisniés
quictés et affrancis, quictons et affranchissons, tant comme
en nous est, de toutes tailles, maletotes corvees et de
toules coustumes accoustumées ou a acoustumer en la
chastellenie et ville dessus diz, d’ost, de chevauchiés et
de tous frais faire a neus ou a autruy de par nous et
de toutes exaccions que nous ou autres leur pourions ou
vouldrions, pourroient ou vouldroicnt demander et les
tendrons et garandirons bien et loyalemwt contre t o u s
ceulx qui sont et seront nos justiciables et autres qui tort,
aimoy ou dommage leur voulront faire comment que ce
fust. Et voulons que 1~s dits marchant, ses hoirs, compaignons, facteurs et maisniés joissent le dit terme durant,
en tous cas, de toutes lois, franchises, libertéz, coustumes
et usages en tele manière et aussi franchement comme

les autres subgés, manans et habitans de nostre dicte
chastellenie et ville de Wervy. Et avec ce, qui les hommes
de ficf de icelle nostre chastellenie ou les eschewns d’illec,
le quel qu’il plaira mieulx aux parties, recoivent les
obligacions des contraulx du dit marchant, de ses hoirs,
compaignons, facteurs, mesniéa et les leur delivrent par
prenant d’eulx le droit accoustumé. Et s’il avenolt que
le dit marchant ou aucuns d e s e s h o i r s , compaignons,
facteurs, mesniés ou les biens d’iceulx fuissent prins ou
arrestéz en aucum lieu, nous leur promettons de bonne
foy, loialment a taire poursuir, pouruachier senz delay
la delivrance et desarest d’eulx et de leurs dia biens; et
ne les povons ne devons occoisonner ne aucun d’eulx ne
r i e n demander des choses qui passéz sant,, q u e l q u e s qu’
elles soient ou eussent esté en queloonque manière que
ce fust. Et promettons et avons enconvent que nousleur
ferons paier toutes leurs debtes et en tele nostre monnoie
que on sera devers eulx obligiéz si avant qui les pourront
m o n s t r e r p a r hommes, par ayde de franche ville ou de
villes batiches, par lettres ou par bonne véritk si avant
qui les debteurs auront vaillant dedens nostre terre povoir ; et voulons que s’aucuns debteurs se sont obligiéz
ou s’oblegent, qu’ilz ne puissent monsker paiement ne
quictance de ce qu’ilz leur devront se ilz ne ravoient
leurs forches par devers eulx on ayde non representable
qui ce vaille. Et s’ilz avenoit que aucunes choses emblées
ou a tart. emportées fussent mises es maisons du dit marchant ou de ses diz hok, compaignons, facteurs ou mesniés,
feust par rendaige, engageure ou en aucune autre manke,
nous ne voulons point qu’ilz soient tenus de le rendre
devant ce qu’ilz stront bien paiéz de leur catel et de leur
coustenges, de quoi ilz devront est,re creuz par leur simple
dit. Et encwe voulons nous que s’ilz avoient aucuns gaiges
gardéz par devers eulx an et jour qu’ilz Ies puissent vendre
comme leurs propres choses senz calenge d’autrui toutesfois
qu’il leur plaira senz riens meffGre envers nous. %t s’il
avenoit que le dit marchant ou aucuns de ses hoirs ou
compaignons voulsist ou voulsissent departir ou renuncier,
le dit terme dessus dit durant, a test present ottroy, nous
voulons et accordons qu’ilz soient receu a ce faire touteffois que il leur plakt en nostre chambre des comptes a
Lille par noz améz et .feaulx les gens de noz comptes
d’icelle, leaquels nous avons commis et ciergiez a la dite
renonciacion recevoir de par neus, par paiant ce qu’il
noz deveront jusques au jour de la renonciacion. Et, en
oultre, avons donné et ottroié au dit marchant, ses hoirs
et compaignons, deux ans de terme p o u r d e m o u r e r e s
lieux cy dessus expriméz aussi franchement de toutes
choses comme devisé est par dessus, après le terme dessus
dit ou dedens le terme, se partir se vouloieut d’illecques,
dedens lesquelles deux années ilz pourroient pourehacier
leurs dehtes et coust,enges et faire leurs besongnes. Et
ne devons ne aussi voullons prier, requerre ne oppresser
le dit marchant, ses hoirs ou compaignons ne aucun d’eulx
a donner respit de leurs debtes qui que leur doivent ne
prenre sur nous. Et, avec ce, avons octroyé que ledit
marchant, ses hoirs ou compaignons puissent mectre s’il
leur plakt autres marchans ou lieu d’eulx pour demourer
es lieux cy dessus specilîèz, en la maniere qu’il y demeurent
ou demouront, soit par vendage de leurs biens, par eschange
ou par autre manière comment que ce serroit, le terme
devant dit durant, et, sur ce, nous leur devrons donner
nox lettres seellées de notre seel pour changer les noms
des marchans touteffois qu’il leur plaira dedens le terme
dessusdit ; et iceulx marchans qu’ilz metteroient ou metteront en la dicte ville et chastelknie pour y demourer,
comme dit est, et leurs compaignons et maisniés, ensemble
tous leurs biens, prenons et recevons en autele franchise
et seure deffense comme nous avons fait l e m a r c h a n t
dessus nommé tout le terme dessus dit durant. Et voullons
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encore que le dit marchant, ses hoirs, compaignons, facteurs et mesniés ou aucun d’eulx ne soient adiourné par
qui que ce soit ne pour quelconque cause, ne ne soient
tenus de respondre a plawte ne adiournement de chose
que on leur puist ou veulle demander ou encoulper se ce
n’est par devant nous ou nostre conseil, excepté de cas
criminel. Et s’il avenoit que le dit tnarchant, ses hoirs,
compaignons ou mesniés ou ceulx qui seroient mis en
leurs lieux comme dtt est, fassent aucun f,lurfait quel
qu’il fust, nous n’en pourrons riens yrenre, dernander ne
empescher a ceulx qui coulpe n’y aroient ne a leurs biens,
fors seulement au corps d’icellui, ou a ses biens, qui fourfait l’auroit en tel maniere que nous, pour quelmnque
fourfait fors de cas criminel, ne pourrons dem ,nder ne
prenre qui dix livres parisis, monnoie coursable en nostre
pays de Flandres et, parrant seroit le coulpable quitte
envers nous et les autres. Et se le dit marchant ou aucun
de ses hoirs, compaignons ou mesniés, de ceulx qui mis
seroient en leurs lieux, moroit dedens le terme dessus dit
qui eust fait testament, riens ne demanderons ne soufferrons
queautre demandast a ses biens, ne mortemain, ne autre
chose ains ferions le testament tenir et ses biens convertir
selon la disposicion de son testament, ne par guerre que
nous aions ou puissons avoir ou que 1 o m bar t aient enrre
enlx ne que autres gens puissent avoir, nous ne les porons
ne devous ne aucun d’eulx occoisonner ne faire empes,.hier
de rien fors de cas criminel comme dit est. Et voulons
que tous ceulx et celles qui arrestéz, prins ou detenus
seront pour debtes des diz marchans ou d’aucun d’eulx
que noz justiders ou ceulx de noz subgés qui conques
le soient pour le temps, les facent garder et tenir, se ad
ce se sont obligiéz, en noz prisons ou es prisons des diz
subgés aux coulx et frais du debteur ou debteurs, de cy
adont que les diz marchans en seront plainement et entierement solz et bien paiéx, si avant que les debteur ou
debteurs l’aura ou l’auront vaillant et, se ilz ne l’auroit
ou l’auroient vaillant, garder les doit le tourier de la dicte
prison aux coulx et frais des dits marchans a despens
convenables selon la disposicion et usage de la prison.
Pour lesquelz consens et choses dessus dictes, le dit marchant ou ceulx qui auront cause de lui ou seront mis en
son lieu, nous paierons et dereront paier ou a nostre
r e c e v e u r général d e F l a n d r e s p o u r neus, e n
chacune des dictes XII années la somme de cincquante livres de nostre monuoie de Flandres a la
tit Remi, dont le premier paiement esquera a la S Remi
en l’an mi1 CCCC et deux, et ainsi d’an en an les
dictes douze années durant. Lesquelles choses dessus dictes
et chacune d’icelles, nous. pour nous et pour noz hoirs,
contes de Flandres, avonq promis et promettons loyalment
et en bonne foy a tenir senz faire ne souffrir estre fait
au contraire. Si donnons en mandement aux souverain
bailli et receveur général de uostre dit pays de Flandres
et aux bailli d’Yppre et, de la salie d’illec presens et avenir
et a tous noz autres justiciers, officiers et subgés, leurs
lieuxtenans et a chacun d’eulx si comme a lui appartendra,
que le dit marchant, ses hoirs, compaignnns et facteurs
laissent, facent et souffrent paisiblement joir et user de
nostre dit octroy le dessus dit tamps durant et leur
tiengnent et gardent, facent tenir et garder toutes les
choses dessus dictes et chacnne d’icelles senz empeschement
ne destourbier. En tesmoinp de ce neus avons fait mectre
nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Lille,
le XVIW jour d’avril après Pasques, l’nn de prâce mi1
CCCC et ung. Ainsi signé par Monseigneur le. dut a la
relacion des gens du conseil et des comptes a Lille: Daniel
(En marge): Collacion est faicte.
Blijkens deze acte bekwam Ruffin Bourel, zoon v a n
Pierre, afkomstig uit de stad Ferrara, in 1401 verlof
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zich voor twaalf jaren met de zijnen te Wervicq en in
West-Yperambacht te vestigen en daar, met uitsluiting
van andere lombarden, koopmanschap te drijven. ilt
merkwaardig en waardevol privilege beteekende dus de
verleening van een monopolie als geldschieter en was in de
lE@ eeuw verre van ongebruikelijk ; men vond het ook in
de Noordelijke Nederlanden in vrijwel alle stedeu van
eenige beteekenis. Te vergelijken is bij voorbeeld deze
post uit de rekening van den rentmeester-generaal in
Holland, loopende van 1 Januari tot 31 December 148954):
Van den tafele van den lombaerden binuen der
stede van den Brielle, die miin voirn. genadigen
here ende wylen myne genadige vrouwe mit horen
opene bezegelde brieven, gegeven in hore stede
v a n B r u g g e d e n XVIen dach v a n A p r i l a n n o
XIIIlcLXXVII na Paesschen, verpacht hebben
J a c o b Cfalier, Franchois Gentyl ende Ame de la
Val, coipluyden uuyt Piemont, ende haren anderen
medegesellen, den tiit van tien jaren lanck gedurende, doe eerstcommende, om die somme van
XV 1. groten Vlaems sjaers, te betalen tot twee
termynen als Pae88Chen ende Bamisse, ende voert
up zekere andere voirwaerden ende condicien al
int lauge verclaert up geliicke partie in des rentemeesters eerste rekenynge fo X, daerom hier over
hare sencine van de termynen van Paesschen ende
Bamisse LXXXIX tyde deser rekenynge de voer8.
XV 1. gr. Vlaems, die zy betaelt hebben in handen
van den ontfanger generaal Loys Quarre 35), alst
bliict by zyne brieven van descharge, daer men
hier copie autentiick of overleidt, daerom hier niet.
Blijkt hieruit, dat de aldus gepriviligeerde kooplieden
jaarlijks daarvoor aan den landsheer zekere sommen
moesten betalen, hetzelfde moet natuurlijk ook het geval
zijn geweest met Ruffin Bourel en de zijnen, hetgeen trouwen8 ook uitdrukkelijk in het hem gegeven octrooi staat,
Daarnaar heb ik vervolgens een onderzoek ingesteld,
h e t w e l k m i j i n d e r e k e n i n g v a n Jehan uten H o v e ,
,receveur genera1 de Flandres et d Artois”, loopende
van 1 Juni 1413 tot St Jan Baptist 1414 (Chambre
des Comptes te Brussel, no. 2704) onder het hoofd:
Autre recepte des lombars pour le temps, op fol. 13 dezen
post deed vinden:
D e Ruffin Burel tenans table a Wervy, par
ottroy de feu monseigneur derrenier trespasse que
Dieu pardoint, de la saint Remy CCCC et VII
en X11 ans, pour L 1. Par. par an a paier a la
saint Remy, pour ce pour la saint Remy CCCC
et X111,
derrenier
XIIe . . . . . . . L 1.
Deze post klopt dus geheel met het verleende ortrooi.
Een verder onderzoek zal natuurlijk meer aan het licht
brengen, maar ik meen hiermede te kunnen volstaan.
Vat ik thans Bamen, hetgeen ik over Ruffelaert Boreel
heb gevonden, dan blijkt, dat hij een koop man van
Italiaansche afkomst is geweest, en meer bepaaldelijk uit Ferrara; dat zijn vader P i e t e r - en d u s
niet Jan - was geheeten; dat hij zich in 1402 krachtens
80 A. R. A.: Grsfel. rek. afd. 1X IP 6, fol. 7. Het hoofdstuk,
waartoe deze post behoort, draagt tot opschrift: “Ander ontfanck
van lombaerden ende wisselaers in Hollsnt, Zeelsnt ende Vrieslant”.
SI) Hii schijnt dezelfde te zin als Loys Quarre, die Ruffelaert’s
1leen te *in& later heeft bezeten (zie kol. 172).
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verkregen landsheerlijk privilege te Wervicq heeft gevestigd en later metterwoon is getogen naar Gent,
waar hij in 1443 is begraven.
Opmerking verdient daarbij nog, dat hd zich in zijn
nieuwe vaderland wonderwel heeft weten aan te passen,
immers hij heeft op den duur zelfs zijn voornaam Ruffin
vervlaamscht tot Ruffelaert, een naam die niet alleen
Vlaamsch klinkt, maar in Gent en omgeving ook inderdaad werd gevoerd 3s).
Door een en ander komen de door den heer van
Malsen naar voren gebrachte ,,historisch-merkwaardige
documenten aangaande de herkomst der familie Boreel”
in een zeer eigenaardig licht te staan. Met name moet
het testament Je h ans Borel quon dit dAxelle Chievaliers Bnilliu Monsignor #Enguk, ,faict a Enguien le
XXII de mach M.CCC.IlIIxx.XVII”, waarin deze onder
meer beschikkingen ten voordeele van zijnen tweeden
zoon R u i f f e l a e r t en diens echtgenoote Pieronelle Le
Seneschalx maakt, valsch zijn.
Het heeft eigenlijk geen zin meer thans nog bij die
documenten, voor zoover die slechts in afschrift bewaard
zijn gebleven - zij het het dan ook gecollationeerd
door Muysson, conseiller secr8taire du Roi, audiencier
en la chancellerie - stil te staan. Niettemin geloof
ik, dat de waarde daaraan toegekend door den heer
vun Malsen en het debat daarover gevoerd tusschen
dezen en onzen Redacteur, het wensohelijk doen zijn
dienaangaande nog een enkel ophelderend woord in het
midden te brengen.

(1928, kol. 338): ,,Deze verklaring van Muysson, die
,geen kanselier des Konings was - zooals de heer M.
.schijnt t e meenen -, maar slechts een der hoogere
,ambtenaren van de zoogen. Chancellerie du Palais,
,behoeft in geenen deele ten gunste van de juistheid
,,van den materieelen inhoud der gecollationeerde stukken
,,te prejudicieeren”, en zag geen ,reden om den Koning
,te dezer zake een actieve rol toe te dichten”.
Aldus was de stand van zaken, toen ik mijn onderzoek
aanving. Volledigheidshalve dien ik hier echter aan
toe te voegen, dat de naam Muysson mij bekend was
uit het Bulletin de la Société de 1’Bistoire du Protestantisme français, LXXVII” Année (1928), waar ik o p
blz. 432 had gelezen: ,La famille Muysson, ou Muisson,
,comptait au XVlIe siècle parmi les plus en vue de
,,la grande bourgeoisie protestante de Paris”. Ook had
ik daar vermeld gevonden: ,Jacques Muysson, ecuyer,
,sieur du Toillon, né en 1646, fut repu conseiller au Parle,ment de Paris le 19 juin 1671” die na de herroeping
van het Edict van Nantes naar Holland is uitgeweken
en 2 September 1697 te ‘s-Gravenhage overleden. Dit
achtte ik niet zonder belang, daar het feit, dat de
gezochte Muysson van 1662 dus naar alle waarschijnlijkheid protestant was geweest, mogelijk mede kon
ophelderen, waarom de gezant Willem Bareel zich juist
tot hem heeft gewend met zijne stukken.
Ten einde nu de noodige klaarheid te verkrijgen heb
ik de medewerking ingeroepen van onze archivaris
Mej. Mr E. Prins, die aan de Ecole des Chartes te Parijs
heeft gestudeerd. Aan mijn verzoek werd op de meest
welwillende wijze voldaan en eene correspondentie met
den heer Olivier Martin, hoogleeraar aan de juridische
faculteit van de Universiteit te Parijs, was daarvan het
gevolg. Langs dien weg leerde ik, en daaraan is het
te danken, dat ik thans kan mededeelen, dat de gezochte
M u y s s o n moet zijn geweest: P h i l i p p e M u y s s o n ,

In de eerste plaats hebben wij ons de vraag te stellen:
wie was Muysson ? Heeft een persoon van dien naam
inderdaad in 1662 de functies bekleed van ,,Conr. Secre.
du Roy Audiencier en la Chancellerie”, en wat was,
zoo moeten wij verder vragen, de beteekenis van diens
ambtelijke positie? Immers eerst wanneer wij te dien
aanzien genoegzaam zijn ingelicht, kunnen wij ons voorts
met succes afvragen, welke waarde aan door zoodanigen
titularis gewaarmerkte afschriften is toe te kennen.
Wonderlijk; de heer van Malsen schijnt geenerlei
onderzoek naar den persoon van Muysson en diens
ambtelijke positie noodig te hebben geoordeeld. Voor
hem was het onderschrift alleszins voldoende en hd
getuigde alleen op grond daarvan, dat Muysson was
,eene gequalificeerde grootheid”, namelijk ,een voornaam
personage, ongenaakbaar, zooals men gelooven mag, want
hij was koninklijk hooggeplaatst” (1928, kol. 332). Na
zich dit in het hoofd te hebben gesteld en dit algemeen
ingang te hebben willen doen vinden, bouwde hij’ daarop
voort en fantaseerde verder: ,Buiten voorkennis des
Konings zal Muysson stellig ten dezen niet gehandeld
hebben”. Hij geloofde voorts onvoorwaardelijk aan de
echtheid der documenten, ,,immers de schuldenaar, de
,Koning, laat aan zijn schuldeischer, den gezant, ter
,hand stellen, wat deze ter verdediging van zijn aan,,spraken noodig heeft” (1928, kol. 336).
Onze scherpzinnige Redacteur, die gegronde redenen
meende te hebben om wel aan de echtheid der aan
Muysson voorgelegde documenten te twijfelen, schreef
86) Zie b.v. als voornaam in het register van Schepenen van
Ghedeele te Geut 1443-‘44: Rufiaert Libbe, R. den Dam, R. Lammias;
en als achternaam in het leenboek van der Ouderburgh (1503):
H a n n e k i n Ruufflaert filius Jans en Adriaen Ruufflasrt fiks Jacqs.

conseiller secrétaire du roy et audiencier en la chancellerie de Paris, die als zoodanig voorkomt sedert 1662,

zijn ontslag heeft bekomen in 1671 en is overleden
vóór 30 November 1677, toen zijne weduwe Magdelaine
Bazin wordt vermeld 37). Hij was ,seigneur de Barré et
de Rieux” en teekende nu en dan Muysson de Ban’&
maar meestentijds Muysson zonder meer, zooals ook
eene quittantie van 8 October 1664 te zien geeft, welke
laatste handteekening is te vergelijken met die op de
Bareel-documenten.
Tot zoover wat de persoon van Muysson zelf betreft.
Ten aanzien van zijne ambtelijke positie diene het
volgende.
Professor Martin schreef naar aanleiding van het feit,
dat Muysson was secrbtaire-audiencier en la chancellerie
du Pa& *. ion distinguait en effet la Grande Chancellerie
,attachée ;E la couronne ou encore à 1’Hotel du roi et
,les ohancelleries rattachées aux divers Parlements, qui
,en étaient en quelque sorte les succursales. La chan,cellerie du Palais est ici la ohancellerie du Parlement
,de P a r i s , qui si&geait & l’aficien Palais d u r o i . O n
,distinguait de même les Requêtes du Palais (Parlement)
,,et les Requêtes de l’Hotel-le-Roi”.
Geven deze inlichtingen reeds grootelijks reden te
87) Zie o. a. BibliothBque
no. 2086.
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twijfelen aan de juistheid van de door den heer van
Malsen gegeven voorstelling, alsof Muysson in nauwe
relatie stond tot den Eoning en in zake de Boreel-documenten stellig niet buiten Zijner Majesteits voorkennis
heeft gehandeld, hetgeen ik verder van Professor Martin
mocht vernemen, doet in deze de deur toe. Hij toch
berichtte :
L e s secrétaires du roi &aient en réalité des
notaires attachés au grand sceau de France et ils
s’appelaient au XIVe siècle notaires-secrétaires;
mais ils ont trouvé que le mot secretaire (dépositairu du secret) sonnait mieux et ils ont laissé
tomber le mot notaire. Comme notaires attachés
au grand sceau de France, ils pouvaient authentiquer et certifier toutes ,les déclarations qui leur
étaient faites et délivrer des vidimus. La copie
de Muysson est donc un vidimus établi en bonne
forme, mais ce n’est qu’un vidimus. Elle prouve
que Muysson a eu dans les mains un original en
parchemin. Mais elle n’établit nullement que eet
original est une pièce authentique et sincère; les
notaires n’avaient pas qualité pour trancher ces
questions; elles relevaient des juges seuls. Les
notaires de la chancellerie n’avaient même pas le8
attributions des officiers commis par le roi pour
vérifier les preuvea de noblesse exigées h l’entrée
de oertaines charges.
Naar het mij voorkomt, is alle verder onderzoek overbodig, aangezien de door Mtqsson te dezen gespeelde
rol thans volkomen duidelijk is.
De zaak komt hierop neer, dat de gezant Willem
Boreel - mogelijk in aanmerking nemende het aanzien,
hetwelk Muysson genoot, en het feit, dat hij een geloofsgenoot was - zich in 1662 tot hem, in zijne qualiteit
van n o t a r i s heeft gewend, met verzoek om hem authentieke afschriften van stukken, welke hij - Boreet hem voorlegde, te bezorgen. Hieraan heeft Jlulysson
voldaan 88) en zijne handteekening heeft derhalve geene
a n d e r e beteekenis, dan dat hij teekende voor copie
conform.
Het resultaat van mijn onderzoek is dus eene volkomen
bevestiging van hetgeen onze Redaoteur reed8 vermoedde
en waarop de heer van Malsen toen antwoordde: ,,de
,,onderstelling, dat Muysson door zijn handteekening
,slechts de gelijkluidendheid heeft willen constateeren,
,is voor mijn besef althans nog onaannemeliker dan de
,,onderstelling dat Muysson een bedrieger is geweest”
(1929, kol. 49). Van de in eerste instantie door den
heer van Malsen geuite bewering (1928, kol. 261): De
echtheid dier documenten heeft hij [t. w. Boreel] lang8
officieelen weg [n.l. door MUyBBOn] doen vaststellen blijft niet8 over.

Er bestaat, zoo beweert mijn bestrijder, niet
de minste reden, om Muysson aansprakelijk te
stellen voor eventueele gebreken in de hem ter
oollationeering aangeboden stukken. Daarop durf
ik nu juist geen ja te zeggen. Nogmaals: een zeer
hooggeplaatst ambtenaar aan het hof van Zijn
Allerchristelijkste Majesteit moet toch al heel gauw
een luchtje gewaar geworden zijn aan papieren,
die hem ter teekening werden voorgelegd onder
de pretensie, van zegge driehonderd jaren oud te
zijn, terwijl ze zoo versch uit des vervalschers oven
komen. Als eerlijk en niet geheel van verstand
ontbloot man, moet hij hebben geantwoord: ,,dtrt
goed ieeken ik nooit” (1929, kol. 63).
Wel is onze Redacteur het antwoord hierop niet
schuldig gebleven en heeft hij bijvoorbeeld gewezen op
het artikel van Prof. Mr R. Fruin over den oorsprong
der familie van Borssele van der Hooghe, waarin zulk
een schril licht wordt geworpen op de door vervalschers
aangewende practijken, maar de vraag blijtt niettemin
bestaan, of de historisch-merkwaardige Boreel-documenten van 1662 toen inderdaad ,,zoo versch uit des
vervalschers oven” zijn gekomen. Die vraag nu is zeker
niet van belang ontbloot. Wanneer ik wil trachten ook
hierin eenige klaarheid te brengen, dan moet ik beginnen
met in herinnering te brengen, waartoe de bewuste
documenten moesten dienen.
Wij keeren dan terug tot het jaar 1669, toen bij den
vrede van de Pyreneeën een voor Frankrijk voordeelig
einde werd gemaakt aan den oorlog met Spanje. Dit
feit gaf, blijkens de eerste publicatie van den heer van
Malsen in on8 Maandblad (1928, kol. 262) Johan Bareel
aanleiding aan zijnen vader Willem Bareel, gezant te
Parijs, na eene inleiding, waarin hij o. a. beweert
dat wel can bewesen worden, dat ten tijden van
C h a r l e m a g n e eenen Comes Borellus met desselts
Keysers legers is gegaen over de Pyrellees, endo
dat men tsedert in Catalogne vint Borell’s die
graven sijn geweest van Cerdagne ende dat Charlemagne anno 797 hem grave van Cerdagne noch
declareerde grave van 13erga, d’Urge1, d’A uaonne,
de Gyronne etc.; dat int jaer 1071, door eene
conspiratie van Bernard Borell, Guillon Borell 28
van dien naem grave van Besalu en Cerdagne
(broeder van dito Bernard) wiert dootgesteken,
sijn kinderen ende erfgenamen verdreven, . . . dat
van de gevluchte posteriteyt van Guillen Borell
grave van Besalu, Cerdagne, Roussillon etc. twee
soons in Bourgogne quamen, genaemt Remond
Borell legitime grave van Besalu, Cerdagne, Roussillon etc. daer van afcomstigh souden sijn de
Boreels die in Vlaenderen sijn gecomen 1360,
waervan afcomstigh sijn (dat met suffisante documenten can bewesen worden) de Boreels in Hollandt
ende
Zeeland
t,
. . . . . . . . . . . . .
te schrijven als volgt:
Nu heb ic gesien door de brieven met de laetste
post gearriveert, dat van Spagne aen Vrancrijck
wert gecedeert door tractaet van vreede het
graefschap ofte provintie van Roussillon ende het
graefschap van Cerdaigne daer onder begrepen.
Van op een van dese twee groote broeken yets
te tenteren ware vaniteyt, want het graefschap

Hiermede zou ik kunnen besluiten, ware het niet,
dat bij de weerlegging, welke de heer van Maleen heeft
getracht te geven van de juist gebleken zienswijze van
Dr Valck Luoassen, nog een ander punt naar voren is
gekomen, hetwelk nadere aandacht verdient.
De Heer van Malsen schreef namelijk:
aa) Aangenomen, dat de stukken in qaaestie inderdaad zijne eigen
handteekening dragen, waaraan ik geen reden heb te twijfelen, nadat
ik - daartoe uitgenoodigd door den eigenaar - vluchtig inzage
daarvan heb gehad op Waterland.
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van Cerdagne al van groote consideratie moet
wesen, dewijl het int tractaet genaemt wort, ende
b e d o n g e n . Maer dewyle de Borells eertijts door
C h a r l e m a g n e sijn gemaect geweest graven van
Berga, Urgel, d’Ausonne en Gyronne, dat misschien
nu plaetsen sijn van cleyne importantie, ooc aparentelijck heel geruyneert, dat ooc wel misschien
Besalu ooc soo is, ende soo eenige van dese plaetse
ofte misschien wel alle aenden coninck van Vrancrijck soude comen sonder aen eenig particulier toe
te hooren, soo hebbe niet connen nalaten UE. voor
te draghen, of het niet seer dienstigh soude wesen
voor do famille Boreel, dat in Catalogne, Roussillon
eu Cerdagne pertinent informatie wiert genomen
na den staedt van alle de voornoemde plaetsen,
ende soo wiert bevonden, dat aen particuliere
toequamen, soo staet niet te twijffelen ofte men
soude eenige van die tonnen betomen voor een
s0er cleyne prijs, die quartieren sijnde door den
oorlogh teenemaal geruyneert ende het gelt is daer
in die quartieren van groote waerde, soo dat men
meer met een cleyne somme daer doet als met
een groote hier, soo 100 [UE.] die van particuliere
betomen hadt soo geloove ic, dat het niet dificil
voor 100 [UE.] soude wesen van den coninc op
die plaetse weder te becomen de oude previlegien
end0 titulen, w a e r t o e [UE.] gerechtight is ende
hem toecomt uyt hoofde van Guillen 11 en Remond,
broeder van Odo, Guillen eiinde door een barbarise
violentie
daer
van
gepriveert.
. . , . . . .
000 sal het nu een tijt van bruyloft si+, wanneer
men gewent is liberaliteyten te doen, ooc eyst
100 [UE.] maer ‘tgeene de sijne wettelyck hebben
betomen ende beseten van des conings predeceeseurs ende door violentie daer uyt gedreven sijnde
versoecke herstelt te worden in des conings voorsaten liberaliteyt. Het ware een dingh van de
andere werelt, soo het succedeerde.
Deze brief is volgens de heer van Malsen niet gedateerd, maar moet, blijkens zijnen inhoud, van zeér kort
na het sluiten van den vrede dagteekenen, dus uiterlijk
van 1660.
Wat valt nu in dezen brief op? Mijns inziens dit,
dat de schrijver daarin zegt, dat van de Borell’s, die
graven waren van Besalu, Cerdagne, Roussillon etc.
,,afcomstigh s o u d en sijn de Boreels die in Vlaenderen
sijn gecomen 1 3 6 0 , w a e r v a n afoomstigh sij n ( d a t
m e t s u f f i s a n t e d o c u m e n t e n can bewesen w o r d en) de Roreels in Hollandt end0 Zeelandt”; m. a. w.
voor de afstamming van de Vlaamsche Boreel’s van de
G r a v e n Borell had hij toentertijd geene g e n o e g z a m e
bewijzen, doch wel voor die van de Hollandsche Boreel’a
van hunne Vlaamsche naamgenooten.
De historisch-merkwaardige documenten, waarvan
LYu?k~so?z in 1662 gewaarmerkte afschriften moest geven
en welker valschheid thans vast staat, waren in 1660
dus nog niet bekend. Dat dit inderdaad zoo is, kan
ook aan de hand van de door den heer van Malsen
gegeven extracten uit de aanteekeningen van J o h a n
Bareel worden aangetoond. Ik moge volstaan met hier
te verwijzen naar het verslag der onderzoekingsreis door
Johan Bareel ten jare 1669 in de verschillende Vlaamsche
archieven ondernomen, bij welke gelegenheid hij de

zekerheid bekwam, dat de Boreel’s in Zeeland en Holland
van den in 1443 overleden Ruffelaert afstamden, waaraan
hij toegvoegde : T s e d e r t s y n n o g h a n d r e docPcmenten u y t g e v o n d e n , d i e hoogher g a e n a l s
Ru ffelaerde (kol. 71).
Wilden de stappen van den gezant Bareel om iets
van de goederen dier aloude Graven Borell machtig te
worden, of althans zijne beweerde rechten daarop door
den Franschen Koning erkend te krijgen, eenigen kans
op succes hebben, dan was het toch wel een eerste eisch
zijne afstamming van die Graven te kunnen bewijzen.
Dit zal ongetwijfeld kort daarop zijn gevoeld en dientengevolge zullen de noodige stukken ten bewijze van
die afstamming zijn uytgevonden onder het motto: Paris
vaut bien une messe.
Dat de familie Bareel zelve hierin de band zoude
hebben gehad, is hiermede volstrekt niet gezegd, want
zij kan zeer wel het slachtoffer zijn geworden van al
te bereidwillige handlangers, die eveneens zullen hebben
begrepen, dat het een din.gh vati de andere werelt ware
soo het succedeerde.
In ieder geval staat echter voor mij vast, dat de
documenten in quaestie in 1662 wel degelijk ,verrch uit
des vervalschers oven” aan Muysson zijn voorgelegd.
Ten slotte moeten wij den heer van Malsen dankbaar
zijn voor het kijkje achter de schermen, hetwelk hij ons,
al was het ondoordacht, heeft gegeven, en al waag ik
het te betwijfelen, of de aanteekeningen van J o h a n
Boreel en diens brieven aan zijnen vader, waarvan hij
getuigde, dat daarin ,,niets zoo beminnelijk (is] als de
infantiele drang naar de grootheid van morgen” (1928,
kol. 3341, ooit bestemd zijn geweest voor publicatie, en
of het verstandig is geweest te voorschijn te komen met
de valsche documenten ten bewijze oan de afstamming
der Boreel’s uit het oude Barceloneesche regeeringshuis.

Jacob de Rode (van
Heeckeren) tot Tongerlo,
‘,

De kleinkinderen van

door Dr. J. S.

VAN

V E E N.

De heer L. 8. F. H. Baron van Heeckeren begint
zijne verhandeling ,Het geslacht de Rode van Heekeren” met deze woorden: ,Een zeer moeilijke g e n e a logie, veel moeilijker nog dan van een der andere vertakkingen van Heeckeren” (Herald. Bibl. 1883, blz. 326).
Op blz. 372 vgg. behandelt hij de Rodes van Tongerlo en begint met het geven van een overzicht van
het in 1660 voor het Hof van Gelderland gevoerde
proces tusschen Otto d. R. v. H., Herman Johan d. R.
v. H., Arnold Otto d. R. v. H., Jacob van Rhemen tot
Holtwdck n o m . ux. A,rna Hillegonda d. R. v. H. e n
Johan Jacob d. R. v. H. tot Drakenborch, eischers, en
Wolter d. R. v. H. tot Ruurlo, Joost d. R. ‘1). H. t o t
Diepenbroeck en Arnolt van Appeltorn tot Diepstege
nom. ux. Petronellu d. R. v. H., gedaagden. Het proces
liep hierover, dat gedaagden aan eischera den naam
van Heeckeren betwistten, bewerende, dat laatstgenoemden afstamden van Joh. de Rode, die een bastaardbroeder van Jonker Berm! de Rode was en van 1646
tot 1648 stadsdienaar van Groen10 zoude geweest zijn.
Het Hof heeft bij vonnis van 22. Maart 1661 uitge-
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maakt, dat eischers van adellijken stam, stand, wapen
en geslacht waren, zoo goed als de gedaagden en dat,
het dezen niet vrijstond daartegen, ,voorhoofs of achterbax”, anders te handelen. De heer van Heeckeren
zegt op blz. 374: ,,Niettegenstaande de uitspraak van

eefde en 20. omdat het Lichtenvoordsche protocol daarnede overeenstemt.

het Hof gelooven wij, dat de Tongerlo’s werkelijk bastaarden zijn, en houden het met de volgende geslachtsopvolging van Van Spaen”. In dit verband verdient,
het opmerking, dat in eene Lichtenvoordsche acte van
14. Juni 1617 de ,edelveste” Bernt de Rode z o n d e r
,, van Heeckeren” voorkomt.
Verre zij het van mij partij te kiezen tusschen het
H o f e n v a n Spaen, maar wel meen ik te mogen opkomen tegen van Spaens geslachtsopvolging, die meer
dan ééne fout bevat. Over de vroegere generatiën zal
ik mij niet uitlaten, maar beginnen met den in 1626
overledenen Johun, den grootvader der eischers. Vooraf
zij nog medegedeeld, dat ik mijne bewijsstukken ontleend heb aan het gerichtsprotocol van Lichtenvoorde,

in welk ambt het huis Tongerlo lag.

J o h a n nu had eene dochter en drie zonen:
1. Bernt X 10. Awolda Smullingh. Zie 1.
20. Jacoba van der Capellen 1).
2. Henri& X Anna van Bergen. Zie 11.
3. Reiner X Elisabeth van Limborg van Beversunden.
Zie 111.

1. Bernt heeft 4 kinderen gehad:
1 . A n n a Eillegonda 2) X J a c o b run Rhemetl v a n
Holtwijck.
2. Herman Johan.
3. Rabe, overleden vóór 1660.
4. Arnolt Otto tot Pennekamp (t vóór lO.IV.1691) X 1”
‘Margaretho van Meverden ; 20 Catharina Margaretha van
Duith gen. Buth.
Kinderen (waarschijnlijk uit het eerste huwelijk) :
a. Margaretha Elisabeth.
b. Catharina Elisabeth (-f vóór Juli 1694) X Johan
Balthasar van Duith gen. Buth (+ vóór lO.IV.1691).
........
kier beginnen de afwijkingen: Van Spaon noemt 1
en 2 kinderen van Reiner en Otto (111, 4) zoon van
Bernt.
II. Henri& heeft é8nen zoon gehad:
Johan Jacob X Maria van Hemert.
111. Reiner heeft 6 kinderen gehad:
1. Bernt, overleden vóór 1650.
2. Geertruid, overleden vóór 1650.
3. Anna Margaretha, overleden vóór 1661.
4. Otto.
6. Joanna, overleden vóór 1660.

Ik heb deze gegevens ontleend aan eene bij het
proces overgelegde genealogie en meen die als juist te
mogen beschouwen, 1”. omdat de jongste generatie nog
1) Van Heeokeren a.w. zegt: “Volgens de Tongerlo’s was ainr

t’weede vrouw Jacoba van der Capellen”. Dat zij dit niet alleen vol.
gens de Tongerlo’s, maar ook inderdaad geweest is, moge blijken
uit deze woorden eener Lichtenvoordsche acte van 20. Juni 1649:
Juffer Jacoba van der Capelle, wedtwe van selege Bernt de Rode
van Heekern tho Tongerloe”. In eene aote van 17. October 165C
komt zij voor als .moder” van Jr. Borchart van Rhuer. Waarschijn.
lijk was Bernt de Rode haar tweede man.
2) In sommige akten staat Helena. Zij is gestorven vó6r 19.111.1677.

BIJLAGE 1.

Veneris 4ta Martii 1642.
Erschenen Jr. Otto de Rhode can Hekeren tho der Nyhorst 3),
:aff tho kennen, also sija Edelh. oem, wylen Jr. Bernhardt de
Rhode wan Hekeren to Tnngerloe in qualité alss vormunder
!enige jaeren herwarts synes comparanten goedrren mitt alle
jryven und segel, vorts anderen schijn und bescheidt geadmilistrirt unnd in handen gehatt, sonder dat sQn Edele. darvan
,ot noch to sy gedaen reckenungh, bewijss, reliqua nnd behoerycke overleverungh, und dan comparanten mercklyck daran
Felegen, dat hy den staet van al1 tgenige hem eenigsins sold
maecken und aengaeo, moge weten und gelijckfals overgelevert
werden, alss versochte sijn Edelh. ten fine voors. tegens desselfs
:rfgenamen, namentlyck tegens Jr. Uerman Johan und A r n t
9tto de Rhode vun Hekeren, pebroederen tho Tungerloe, voel ts
Jr. Jacob van Rhemen íhoe Holtmyck als? man unnd momber
fan jouffrow Anna Hille de Rhode van Hekeren eene wette in
‘orma, warby dieselve worden vermaent binnen seckeren beloorlycken tijdt reckenungh, bewijss unnd reliqua alls voorn
ho doen unnd aver to leveren; by ontstentenibs off verweige*ungh van dien dat sijn Edelh. sich alle dienthalven competieyende rechtlycke middelen wel expresselycken wilde vorbeholden
md danedens van allen hinder, kosten und schaden omni meliori
nodo geprotestiert hebben.
Prothocollum dominii Lichtenvorde 1642-1647.

Beknopte geschiedenis en verkorte genealogie
van het geslacht

Greydanus,
door Ir. M. R.

IDEMA G~EIDANIJS.

(Vervolg van XLVIII, 277).

Idema Cireidanur.
VII pater. Jan Idema Qreidanus, geb. St. Maartensbrug
Huize ,,Kerklust” 16 September 1812; surnumerair
der belastingen, in 1833 ter Inspectie Amsterdam
en daarna ter Inspectie Alkmaar, 1836 Rijks- en
gemeente-ontvanger te Middelie, 1838 Rijks-ontvanger te Krommenie, 1850 ontvanger der directe
belastingen te Enkhuizen, alwaar tevens wethouder
en ouderling, 1866 idem te Harlingen, alwaar tevens
lid van den gemeenteraad en Kerkvoogd, 1873
ontvanger der accijnzen enz., 1877 ontvanger der
in- en uitgaande rechten en accijns op de suiker
te Amsterdam, j- Oosterbeek 24 Juli 1883, tr. Purmerend 17 October 1841 Elisabeth Boomsma, geb.
Purmerend 23 April 1818, d. van Pier Jelles, apotheker te Purmerend, en Welmoet Versteveren.
Kinderen:
1. Pieter Jelle, volgt VIII.
2. Metje Idema Qreidanus, geb. Krommenie 10 Juli
1844, j- Bennekom 16 November 1919;
3. Wilhelmus Agathus ldema Oreidanus, te Krommenie geb. 20 en t 21 Februari 1846;
4. Ausonius Idema Qreido.nus, geb. Krommenie 23
Maart 1848, + Harlingen 7 December 1871;
6. Simon, volgt VIII bis.
6. Saakje Idema Cireidanus, te Enkhuizen geb. 2
Februari en + 26 Augustus 1853;
3) Dit goed lag in het ambt Ruurlo.

303
7. Willem Elisa Idema Breidanus, te Enkhuizen
geb. 29 Mei en + 14 Juni 1864 ;
8. Elisabeth Wilhelmina ldema Qreidanus, geb. Enkhulzen 7 Februari 1866, + Bennekom 26 December
1918;
9. Saakje ldema Greidanus, geb. Enkhuizen 10 Maart
1867;
10. Johan Idema Qreidanus, geb. Enkhuizen 20 Juni
1860.
VIII. Pieter Jelle Idema Qreidanus, geb. Krommenie
17 December 184’1, 1 Januari 1866 surnumerair der
Registratie te Middelburg, idem 1866 te Amsterdam,
in 1866 cendidaat-notaris, 22 April 1870 ontvanger
der Registratie en Domeinen te Goor, 1 Maart 1871
idem te Tholen, 4 November 1872 idem te Heerlen,
alwaar tevens plaatsvervangend Kantonrechter,
29 Augustus 1874 idem te Woerden, 1 Januari 1881
Inspecteur der Registratie en Domeinen te Middelburg, 1 December 1881 idem te Zutphen, 1 Juli
1883 idem te Leiden, 1 September 1902 Directeur
der Registratie en Domeinen voor de Provincie ZuidHolland te ‘s-Gravenhage, Officier in de Orde van
Oranje-Nassau, te ‘s-Gravenhage, t 20 en begraven
,,Nieuw Eykenduynen” 24 Februari 1908, tr. Bergen
op Zoom 18 Juli 1873 Anna Maria Bax, geb. Bergen
op Zoom 9 Juli 1841, te ‘s-Gravenhage t 1 en begraven ,,Nieuw Eykenduynen” 4 December 1929,
d. v. Maarten, notaris te Bergen op Zoom, en Anna

Henriëtta Schot.

Kinderen :
1. Jan Ausonius ldema Qreidanus, geb. Bergen op
Zoom 4 Mei 1874,20 September 1893 ingeschreven
als student in de Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit te Leiden ;
2. Marcelis Reinier, volgt 1X;
3. Marius ldema Qreidanus, te Woerden geb. en
I_ 22 April 1878;
4. Anna Elisabeth Meta Idema Qreidanus, geb. Woerden 3 1 Mei 1880, t ‘s-Gravenhage 29 Maart 1917,
tr. ‘s.Gravenhage 27 Maart 1913 Mr. Louis Qerard
Nicolaas Bouricius, geb. Middelburg 8 April 1876,
studeerde aan de Universiteit te Leiden, alwaar
hij 18 December 1902 promoveerde tot Doctor in
de Rechts wetenschap op proefschrift: ,De Burgerlijk-Rechterlijke gevolgen van de Wet van 9 Juli
1900 (S. 1 IS), houdende nadere regeling van den
dienst en het gebruik van spoorwegen, waarop
uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd”;
tijdelijk archivaris : 1900 te Vlaardingen en October 1907 te Delft, daarna te Delft gemeentearchivaris en directeur van het gemeente-museum,
t Rijswijk (Z. H.) 21 Februari 1929, 1;. v. Mr.
Lambertus Jan, ontvanger der Registratie en
Domeinen te Delft, en Maria Justina Elisabeth
Carbasius (hij hertrouwde te ‘s-Gravenhage 16
October 1919 Maria Johanna Lagerwey).

1X. Ir. Marcelis Reinier Idema Greidanus, geb. Woerden

22 Mei 1876 ; 4 Juli 1899 diploma Civiel-Ingenieur
Polytechnische School te Delft; 1 November 1899
Ingenieur der Rij kscommissie voor graadmeting en
waterpassing te Delft; 10 Maart 1902 tijdelijk ingenieur bij de Rotterdamsohe Tramweg-Maatschappij
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voor den aanleg van hare stoomtramlijnen, te Rotterdam ; 1 Januari 1906 District-Inspecteur der Spoorwegdiensten te Leeuwarden ; 1 April 1907 idem te
Maastricht; 1 November 1910-1 April 1918 idem
te ‘s-Gravenhage ; tr. 10 Mei 1906 Agatha Johanna
Laan, geb. Wormerveer 7 Juli 1881, d. v. ComeEis,
lid der Firma Wessanen & Laan te Wormerveer,
en Moertje Dekker.
Kinderen :
1. Marcelis ldema Qreidanus, geb. ‘s-Gravenhage
23 October 1913;
2. Tjarda ldema Breidanus, geb. ‘s-Qravenhage 12
September 1918;
3. Elo Idema Qreidanus, geb. ‘s-Gravenhage 3 December 1924.
VIII bis. Simon ldema Qreidanus; geb. Enkhuizen 7 December 1851, eerst boekhandelaar te Utrecht, daarna
notarisklerk te Lunteren, t Lunteren 19 Mei 1927,
tr. Wageningen 21 Augustus 1879 Jacoba Maria
Molenaar Böse, geb. Hillegersberg 14 October 1849,
dr. v. Johannes en Sophia Catharina Janssen.
Kinderen:
1. Rudolf Idema Greidanus, geb. Utrecht 14 October
1880 ;
2. Elisabeth Sophia ldema Greidanus, geb. Utrecht 3
Juni 1882:
3. Jan ldema Qreidanus, geb. Utrecht 11 Augustus
1883, tr. Renswoude 18 April 1913 Luitje de
Koning, geb. Renswoude 30 Juni 1878, dr. v.
TYillem en Dirkje Vink. Geen kinderen.

Vbis. Dr. Jan (Johannes) Qreudanus(Greidanu8). tepieters-

bierum geb. 14 en gedy20 Juni 1734 ; ingeschreven :
aan de Hoogeschool te Franeker in 1762, eerst als
Historiam Philosophiae et Mathesis stud., later als
Med. stud. en in 1760 als Med. cand., en aan de
Hoogeschool te Leiden in 1762 als jur. student;
22 Juni 1762 te Franeker gepromoveerd tot medisch
dootor; geneesheer te Bolsward, t omstreeks 1780.
Van hem zijn bewaard gebleven: zijn dootorsbul
op perkament met het afhangend Franeker-academiezegel, en een gedicht in de gedrukte dissertatie van
Wildrik Wildrik te Coevorden, waarop deze aan de
Hoogeschool te Franeker in 1761 promoveerde tot
medisch doctor.
Tr. Oosterend 17 Augustus 1766 Johanna de Gavere, te Oosterend geb. 6 en ged. 10 September
1741, d. v. Ds. Petrus, Ned. Herv. Predikant te
Oosterend, en Anna Horreus, t Harlingen 10 December 1821. Zij hertrouwde te Oosterend 3 Juni
1783 Jarichius Eelcoma, Rector der LatijnsaheScholen
te Bolsward, wedr. van Idsarda van Murray.
Kinderen o. a. :
Petrus, volgt VI.

VI. Petrus Greydanus, geb. Bolsward 4 Februari 1769
en aldaar ged. 6 April 1786 ingeschreven als Lit.
stud. aan de Franeker Hoogeschool. Ofschoon van
hem nog aanwezig is een 12 Juni 1790 te verdedigen, te Franeker in 1790 in 40 gedrukte dissertatie : ,,Dissertatio philologico-critica de nominibus
hominum et locorum propriis, Librariorum culpa
aliisve de oausis in veterum scriptorum libris fre-
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quenter obliteratis aut vitiatis” en 12 stellingen pk>,
is hij daarop te Franeker, zooals de ,,Acta” van
die Academie uitwijzen, toch niet tot doctor in de
Letteren gepromoveerd. 12 October 1792 stond hij
als Lit. stud. te Franeker op de voordracht voor
Rector van de Triviale Scholen aldaar en l.2 November d.a.v. werd hij benoemd tot Conrector der
Latijnsche Scholen te Harlingen. 22 November 1792
burger van Harlingen, Januari 1798 werd van den
Rector en van hem door het Harlinger Qerecht
van het nieuwe Staatsbestuur een politieke verklaring gevorderd, welke beiden weigerden en bleven weigeren af te leggen ,,volstandig en met die
bedaardheid en bescheidenheid, welke het karakter
van een eerlijk en weldenkend mensch kenschetst”. 25)
Niettegenstaande hij door het Gerecht werd afgezet bleef hij Conrector en werd 9 April 1800 benoemd tot Reotor, welk ambt hij aanvaardde 24
Juli d.a.v. met het uitspreken in de Luthersche
Kerk te Harlingen van een ,,oratio de eloquentiae
inter Graecos ortu atque progressu” 2 G), t Harlingen
17 December 1829 2 7), tr. Groote kerk Harlingen
26 Mei 1794 Catharina Yellinga, te Harlingen geb.
11 April 1767, ged. Doopsgez. Gem. Harlingen 27
Januari 1797, f- Harlingen 12 Mei 1862, d. v. Dirk,
zoutzieder van ,de Valk” enz. te Harlingen, en
Yttje S. Tolsma.
Van beiden bestaat een pastel-portret.
Kinderen :
1. Johannes Cfreydanus, te Harlingen geb. 22 Augustus en ged. Groote kerk 8 September 1796,
ged. Doopsgez. Gem. Harlingen 27 September
1822, in 1818 notaris in het Kanton Franeker
en secretaris van de Grietenij Lemsterland, te
de Lemmer; in 1833 ben. tot 2de luitenant-kwartiermeester van den Landstorm in Lemsterland,
1_ de Lemmer 10 Januari 1837.2 7)
2. Dirk Qreydatws, geb. in 1796 of 1797; 1824
notaris te Makkum en 1826 idem te Harlingen 2 *),
I_ Harlingen 9 November 1828, tr. Harlingen 30
November 1826 Cornelia Mollema, te Harlingen
geb. 17 December 1792 en ged. Doopsgez. Gem.
20 Maart 1812, f- Kortenhoef 28 Maart 1864,
d. v. Cornelis H., zoutzieder enz. te Harlingen,
en Bolkje Jarigs van der Ley. Zij h e r t r o u w d e
24 November 1836 Dirk Beth, weduwn. van haar
zuster Grietje Mollema.
3. Joanna Qreijdanus, te Harlingen geb. 22 October
en ged. Groote kerk 6 November 1799, t Groningen 22 Januari 1883, tr. Harlingen 28 Januari 1836 Ger(h)ardus Pettinga, te Harlingen
geb. 17 November 1794 en ged. Doopsgez. Gem. 27
September 1822, weduwn. van Jeannetta Westra,
wijnkooper (firma G. Pettinga & Zoon) en gecretaris van het Dijksbestuur der Vijf Deelen
Ook genoemd op bladz. 572 van Deel 11 van ,,Frieslands HoogeBchool en het Athenaeum te Franeker” van Mr. W. B. S. Boeles.
25) Zie Gemeente-Arohief Harlingen. Notulen Scholarohen Latijnache
Soholen aldaar.
2E) Gedrukt te Franeker 1801. 40.
2)) Hij wordt genoemd in ,,Tooneelgezelschappen te Harlingen’, door
P. Leendertz Jr. in Aflevering 11 van Deel 28 van ,,De Vrije Fries”.
z8) Hij wordt genoemd in ._Tooneelgezelsohappen te Harlingen” door
P. Leendertr Jr. in aflevering II van Deel 28 van ,De Vrije Fries.”

24)
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Zeedijken, te Harlingen 2s), + Utrecht (gedomicilieerd Harlingen) 26 Februari 1846, z. v. Qerbrandus, wijnkooper te Harlingen, en Doetje Oedses Spoelstra.
4. Ida GreQdanus, te Harlingen geb. 23 Deoember
1801 en ged. Doopsgez. Gem. 27 September 1822,
-i Arnhem 31 December 1889, tr. Harlingen 7
Augustus 1828 F r a n s van Esta Tjallingii, te
Leeuwarden geb. 21 Januari en ged. Westerkerk
10 Februari 1797, weduwn. van Catharina Aleida
van Enschut, steen- en pannenbakker te Harlingen as), j- Harlingen 10 December 1874, z. v.
Jacobus, eerst ,gleybakker” te Harlingen, daarna
castelein (o.a. van ?Het zwart Kruis”) te Leeuwarden, en Philippana Spannenburg.
Van beiden bestaat een op ivoor geschilderd
miniatuur van S. Benavente en bovendien van
haar nog een pastel-portret.
6. Anna Greijdanus, te Harlingen geb. 2 en ged.
13 Mei 1806, t Harlingen 10 Augustus 1877,
tr. Harlingen 22 Januari 1836 Michiel Goslings,
te Dokkum geb. 16 Juli en ged. 11 Augustus
1799, notaris te Harlingen, t Harlingen 6 April
1870, z. v. Jan, mr. zilversmid te Dokkum, en
Pietje Michiels Damsma.
IIIbis. Dr. Sixtus Greydanus, te Franeker geb. 28 November en ged. 2 December 1667; 31 October 1674
ingeschreven als stud. en Juni 1682 als Med. stud.
aan de Hoogeschool te Franeker; lidmaat Franeker 16 Juli 1676 ; 21 Juni 1683 aan de Franeker
Academie ingeschreven als Med. cand.; 27 September 1683 te Franeker bevorderd tot doctor in
de geneeskunde, na verdediging van een disputatie
over het bloed, en te voren van een disputatie over
de kanker; 11 Juli 1684 benoemd tot Conrector
der Latijnsche scholen te Franeker lg), alwaar hij
tevens de medische praktijk uitoefende 30); 20 Deoember 1697 woonde hij te Franeker in : ,,seeckere
(door hem gehuurde) schoon0 huisinge en voortreffelijke hovinge cum annexis voorsien met put,
back en gemack, staende en gelegen alhier in ‘t
Proevenhuis, lopende vooren van de straet (Sohiloampen) tot achter sen de Stadswal” 31).
Van hem is bewaard gebleven een gedrukt Latijns& gedicht, door hem als med. student gemaakt
op het afsterven van zijn mede-student Buma.
In het archief van den Sen. Judioialis der Franeker
Academie vindt men een ,,Inventarisatie ende (respective) bescryvinge gedaen ten sterffhuise van Dr.
Sixtus Qreydanus in leven scholae trivialis Conrector, ten overstaen van de E. Heer Commissaris
Suffridus Westerhuis mede Gedeputeerde Sta& deser
provincie, geadsocieert met de Secretaris Julius à
“) Zie Gemeente- Arahief Franeker: Resolutie-boek des Vroeda-sahaps
binnen die stad Franeker.
M) Zie Civ. Sententieboek Franeker (Rechterliike Archieven Frieeland). 30 Juli 1697 en 27 Dec. 1697.‘ Proces cussahen Heeeel Gerrijts Hanecroot, Mr. Silversmid te Freneker en Dr. &&.a Bwydatw,
Conreator te Franeker als gedaagde, die tot bet.aling van een Born
veroordeeld wordt ,,onveraort de gedaagde sijn regt nopens ‘t geene
hij bij goede specificatie betonen aal hem wegens medioinale diensten
en geleverde medicijnen van de Impt. te competeeren,‘.
3*) Zie Beohterlijke Archieven Friesland: Hypotheekboek van Franeker: Aate dd. i0 Deaember 1697, ingesahreven 10 Mei 1699.
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Jeltinga, ten versoecke van des selffs craediteuren,
van alle soodanige goederen, mobilen en huisgeraaden, als ten opgedachten sterffhuise sijn bevonden,
op huiden den 19 Mey 1698.”
t Franeker 12 Mei 1698, tr. Schalsum 3 April
1689 Kunrteke Qerrits, mogelijk ged. Franeker 6 September 1661 als d. v. Geerit Jansen en Kenu Cornelis, lidm. Franeker 17 April 1686, t na 23 Mei
1697. 3s).
Uit dit huwelijk o. a. :
Johannes ffreydanus, ged. Franeker 8 Mei 1694;
10 Maart 1716 ,chirurgijn-knecht” te Amsterdam.
IIBer. Ds. Petrus Breydanus, te Franeker geb. 20 en
ged. 24 September 1666 ; aan de Franeker Academie
ingeschreven: 30 Augustus 1683 als Theol. stud.,
Juni 1686 als Phil. stud. en Sept. 1690 als S. S.
Min. cand. ; aan de Hoogeschool te Groningen ingeschreven als stud. 7 September 1686; lidmaat
Franeker 18 April 1686 ; 1 April 1696 beroepen als
Ned. Herv. Predikant te Rlj’perkerk en Hardegarijp ;
23 d. a. v. lid der Classes, 1703 Deputatis Synodi;
1708 lid van de Synode te Harlingen, $ Rijperkerk
21 Januari 1733 en aldaar in de kerk begraven. 3s)
In de verschillende biografische woordenboeken
is hij opgenomen.
Zie verder over hem:
Laurman, Do M. ,Naamlijst der Eerw. Heeren
Predikanten, dewelke sedert den tijdt der Reformatie tot in den jare 1761 den H. Dienst des Evangeliums, zo binnen de stad Leeuwarden als ten
platte Lande in de Dorpen, behorende onder het
Ressort van de Eerw. Classis van Leeuwarden hebben
waargenomen.” Leeuwarden 1761. Bladz. 130 ;
Romein, Ds. T. A. “Naamlijst der Predikanten
sedert de Hervorming tot nu toe, in de Hervormde
Gemeente van Friesland”. Leeuwarden 1886 bladz.
120 j
Cuperus, Dr. E. ,,Kerkelijk leven der Hervormden
in Friesland tijdens de Republiek” Deel 2 bladz. 36.
tr. Rijperkerk 23 Juni 1636 Bottie Ymtes, ged.
Achlum 24 Mei 1666 ; 28 October 1694 lidmaat te
Tzum, al waar zij huishoudster was geweest bij haar
in 1693 overleden oudsten broeder Jacob Ymtes,
ontvanger aldaar; t (vermoedelijk Reperkerk) tusschen 1734 en 1749, d. v. Ymte Jacobs, ,Hinxteman” s4), ontvanger, dorprechter en Kerkvoogd Ned.
Herv. Gem. te Achlum, en Antie CZases. 35);
za) Zie o.a.:
Reohterlijke Archieven Friesland: Hypotheekboek van Franeker:
Aote van 23 Juni 1694 (ingeschreven 8 Januari 169’7), waarbij Si*tus Qreidanus, Med. Doot. en Kunneke Gerrijts, Eohtelieden binnen
Franeker, verklaren 50 car. gl. schuldig te zijn aan J. van Jeltinga
oum uxore;
Aote van 23 Mei 1697 (ingeschreven 21 Juli 1697), waarbij Dr. Sixtua Greydanue, Medicinae Dr. en Conrector, en Cuineke Qerrijts, Eohtelieden binnen Franeker, verklaren 300 car. gl. schuldig te zijn aan
Gerloff Sipkes.
sz) Zie bladz. 121 van ,Naaml&t der Predikanten sedert de Hervorming tot nu toe, in de Hervormde Gemeenten van Friesland”
door Ds. T. A. Romein.
84) Hengstenhouder.
3s) Zie 0.a :
In Kerkeboek Aohlum 1564-1719, bij den Predikant: ,,Anno 1665
is dit boeok aengeleyt als Kerkvoogden waren Cornelis Douwes tot
Luidnm en Imte Jacob8 Hinxteman op de Sluis”.
In Ledematen- en Trouwboek Achlum en Hitsum, bij den Predi.
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Kinderen o. a. :

1. Johannes

Breydanus, te Rijperkerk geb. 26 en ged.
28 Juli 1700; waarschijnlijk ,cheroher” 3s) teOostmahorn in 1746;
2. Ymte Greydanus, ged. Rijperkerk 24 September
1708 ; 12 Februari 1736 lidmaat, 10 Juni 1737 en
29 Maart 1744 diaken en 6 Juni 1766 ouderling
Ned. Herv. Gem. te Rijperkerk, alwaar vermoedelijk schoenmaker; t tusschen 1782 en 1786 ;
3. Jacob, volgt IV.

IV. Jacob (Jacobus) Greydanus, te Rijperkerk geb. 3 en
ged. 6 April 1708, 12 Februari 1736 lidmaat en 18
Mei 1739 diaken Ned. Herv. Gem. te Rijperkerk; 8
October al waar tevens ouderling Ned. Herv. Gem.
1733 tot 6 Januari 1747 ,,opsigter van deLandschapsturf en brandhout”s7), daarna tot aan zijn dood:
schoolmeester, koster, voorzanger, organist en dorpsrechter te Mantgum ss), + Mantgum 12 Februari
1796ss), tr. Rijperkerk 8 Mei 1746 Aukjen Sybes
(Zybes) do), ged. Bergum 1 Maart 1722, -i- na 29 Juli
1797, d. v. Sybe Jncobs, tot 1729 ,,meyer” te Bergum,
alwaar tevens diaken Ned. Herv. Gem., daarna
kant: Ledematen 4 Februari 1678 bij aanvaarding dienst Ds. Tjardus
Greydanus: ,,Tot Achlum” o.a.: Iwte Jacobs Dorpsrechter en Ontfanger en Antie Glases sijn wijf”;
Rechterlijke Archieven Friesland:
Authorisatieboek Franekeradeel: 4 December 1682. Jacob Ymptes
ontvanger te Teum en Jan Cornelis, curatoren ‘over Claes en Bottie,
kinderen van Ympte Jacobs;
Boedelinventarissen Franekeradeel: 8 Juni 1686 ,,Sterffhuysinge
van Ympte Jacobs” in wiens inventaris o.a. de volgende posten voorkomen: .een swarte hinxte 77 rijxdra 25st” -138-ll-; een grauwe hinxte
1 0 2 rijxd” 31 st?. 8 penn. 183-7-8; aan springelt te goede 62-lO-“ ;
Hypotheekboek Franekeradeel. Obligatie dd. 19 Juni 1699, ingeschreven 4 Deoember 1702, waarbij “Claas Ymtes en Aeth Wybea,
Eohtelieden in den dorpe Achlum, 900 oargl. verklaren sohuldig te
zijn aan De Petrus Greidanzcs, Bedienaar des Goddelijcken Woords
tot Rijperkerk en Bettie Ymtes Eohteliedén in voors. dorpe woonachtigb, hercomende vau seeokere tauxatie van huisinge, schuire,
laane, sampt huismanne Reeuw en imboelen, so en in dier voegen als
bij Bot& Ymtes olderen volgens haer aenpart erfenisse is nagelaten”.
3s) Commies directe belastingen, invoerrechten en accijnzen zou
men dat thans noemen.
sr) Zie Resolutieboek van Gedeputeerde Staten van Friesland: Anno
1733 fol. 154 en Anno 1747 fol. 6”.
ss) Zie o.a.
21”’ Hypotheekboek Tietjerksteradeel 1750-1756, betreffende een
13 Juni 1755 ingesohreven obligatie, aotum Leeuwarden 9 Februari
1747, waarbij: ,,de HoogWelGeboren Heer Samuel de Lannoy en
Mevrouw Anna Catarina van Doys, Egtelieden te Leeuwaerden, verolaare deugdelijk schuldig te sijn aan Jacobus Breidanus, woonagtig
tot Rijperkerk, de somma van negen hondert negen ent negentig caroli guldens en negentien st” veertien penningen” enz.
3s) Zie:
in Lidmatenboek van Ned. Herv. Gemeente te Mantgum (bij den
Predikant): Lijst der namen van Lidmaten in het jaar 1778, in welke
lijst: “NO. 41: Jacob Greidanus, verstorven d: 12 Febr. 1796”;
en advertentie in de Friesohe Courant No. 19 van 4 Mey (16 Floreal) 1796, het tweede jaar der Bataafsche Vrijheid: .,Alzoo het Ampt
van Coster, Schoolmeester, Voorzanger en Organist, in den dorpe
Mantgum; door overlijden van &fv. Che&Zanus, aldaar is koomen te
vaceren, zoo wordt door deezen met voorkennisse van het Geregte
en approbatie van de Ingezetenen, aan des kundigen en vertrouwenswaardige Perzoonen? des van de gereformeerde Godsdienst,
geadverteert die daartoe inclineert op favorabele Conditien en Emolumenten, daar toe staande; vervoege zich op Maandag den 9 May
1796, tot 9 uuren voor noen in de Kerk tot Mantgum, ter Examinatie, Electie en Approbatie als voorgeschreven is.
40) Een zoon, Sybe Jacobs, van haren broeder: Jacob Sybes, die
gehuwd was met Syke (Zyke) Dirks (Durks), nam den geslaohtsnaam
,,Greydanus” aan. Hij vestigde zich eerst te Vrouwenparochie, alwaar
hij nakomelingen met genoemden geslaohtsnaam had, en later te
St. Anna Paroohie.
1
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n meyer” van diverse landerijen te Rijperkerk, en

Dieuwke Harkes.
Einderen :
1. Petrus, volgt 1’.
2. Botje Greydanus, te Mantgum geb. 20 Februari

en ged. 1 Maart 1’760, + Leeuwarden 4 September 1823, tr. Mantgum 20 Augustus 1’776
Qeorg Ulberg, te Bolsward geb. 29 December
1762 en ged. 21 Januari 1763, z. v. Hans Jurjen,
stadsmajoor te Bolsward, en Aaltje Jans.
3. Siebe, volgt Vbis.
4. Ymte, volgt Vier.
6. Jo?lannes, volgt Vquaier.
6. Dieuwke (Dieuke) Cfreydanus, te hlantgum geb.
2 en ged. 13 Mei 1759, t Harlingen 27 Mei
1828, tr. Spannum 9 April 1780 Frans Bauker
Fopma, te Spannum geb. 16 en ged. 28 November 1766, verwierf’ in 1792 het burgerrecht
van Harlingen, eigenaar en castelein van ,,‘t Hof
van Friesland” te Harlingen, + Harlingen 28
Augustus 1826, z. v. Bauke Fransen, ,huisman”
en Kerkvoogd Ned. Herv. Gem. te Spannum, en

Seerpjen Douwes Schotanus ;
7. Antje Greydanus, te Mantgum geb. 24 December
1761 en ged. 3 Januari 1762, t Jorwerd 9 Oc-

tober 1826, tr. Mantgum 29 September 1793
Jetze Hommes Kalma, ged. Boxum 23 April 1768,
landbouwer te Jorwerd, + Jorwerd 6 September
1836, z. v. Homme Durks, .huisman” te Boxum,
en Hiltie Jacobs.
(Wordt vervolgd).

Genealogische aanteekeningen uit de archieven van
de heerlijkheden Rhoon en Pendrecht, 1454 -1796,
medegedeeld door A.

H OYNCK

VAN

PAPENDRECHT.

(Vervolg sari XLVIII, 180.)

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

. . . . . 1690. Philips van Qindertale heeft in XV C 90 een

huis in de heerlijkheid Rhoon in huur gehad,
zooals blijkt uit een desbetreffende verklaring
1.1.1609.
23. 1.1692. Hansken oon \l-anroe bezit grondonder Rhoon
aan den Drooghen dijck.
12. 6.1696. Heijnderick de Cocq bezit een land in den polder het Binnenland van Rhoon, grenzende
aan het land van Jan van Muylwijck.
29. 4.1697. Jan Il’illemsz. Compeer is bruiker van een gedeelte van 40 Mergen lands onder Pendrecht.
29. 4.1697. ildriaen Lenaertsz. woont op de ,oude sluijs”
te Barendrecht.
12. 6.1697. Cornelis Pietersz. Bauzcer heeft een huisje en
erf te Rhoon.
12. 7.1697. Adriaen Janstn. de Boer, wonende tot Rhoon,
is belending van een stuk lands van 133 roen
en 6 1 voeten binnen de heerlijkheid Rhoen.

12. 7.1697. Lambrecht Bertelsz. is schoenmaker en woont
te Poortegale.
. . . . .1698. Hendrick van Enthoven levert rekening en
bewijs in als ,diaconiebediener der Armen tot
Rhoon”. (Vergelijk: 21.81607).
. . * 8.1898. ,Symon Janszn. ende Cornelis Jansen., gesworen lantmeeters” maken een grondkaart
van de Coedoodt. (Vergelijk: 1623).
699. Pieter Huybertst. zegelt als schout van Rhoon.
(Zie fig. nc. 1.)
699. Christiaen van Cleijenburch bezit land in het
Binnenland van Rhoon.
699. Arent heeren Pietersz., Gerrit Euertsz., Arent heren Janssn., Heijmau Blienborch Adriaenstn.,
Schepenen in Dordrecht. (1, 2 en 4 bij Balen

niet genoemd).
zonder datum, döch vermóedelgk omstreeks hier te stellen.
,Den ouden Willem van der Duyn” heeft een
grondkaartje gemaakt als rentmeester van
Langebakkersoord en Eijffelsbroek.
. . . 6.1600. (de juiste datum is onleesbaar) ,,Piefer Qherijtsz., glaessemaecker, als gemachticht van
Lysbet Ooms Dircxdr. en Anus Dirck Oomsdochter, bekenne ende belije ontfangen te hebben” . . . enz.
1. 4.1602. Mr. Claes Diricxgoen zegelt als baljuw en
schout tot Rhoon.
(Zie fig. no. 2.)
1. 4.1602. Mr. Asms Hanneman in ‘s-Gravenhage verkoopt aan den heer van Rhoon 8 Gemeten
lands, belend joncheerI?icolaesvan \Vesterbeek,
Maerten van Megen en Pieier Pietersz. Cranendonck. Indertijd is dit land gemeten door
meester Jacob Coenracîseoen, geswoeren lantmeter.
14. 1.1603. Voor den Hoogen Rade van Holland compareert Jacob van den Ancker als procureur van
Cornelis van Blijenburch; Pieter van der Mijle;
de weduwe en erfgenamen van Hugo Cools;
Dammas van Blijenburch en anderen.
26.10.1603. ,, Jan Pieterszn. deRaidt ende Dirick Gerritsen.,
boede in Poortugael, leenmannen der graeffelickheijt van Hollandt, als heere van Putten” . . . enz. - J. Pon. de Raedt onderteekent:
de Raet.
26.10.1603. Joris Adriaen Smout bezit een boomgaard in

het Buitenbedijkte land van Rhoon.
14. 2.1604. Goris Diricxsz. Roest komt voor als een der
belendingen van een stuk land, groot 2 Gemeten, gelegen in Rhoon.
1. 6.1606. Leenaert Cornelis Moelenaer, wonende in den
dorpe van Oud-Beijerland, verkoopt aan jonkheer Pyeter van Duijvelant, heer tot Roon ende
Pendrecht, een huis en erf in de heerlijkheid
Rhoon.
ll. 6.1606. Pieter Leenaertsz. Rooboll, wonende binnen de
heerlijkheid Rhoon, draagt voor Schout en
Schepenen dier heerlijkheid aan Pieter Pietersz.
vander Burch, wonende te Schiedam, een jaarlijkschelosrente over. (Vergelijk: 27.6.1631. In een brief van 21.9.1609 van Schepenen in
Tuyll wordt Pieter Pietersz. van der Burch genoemd: oudtburgemeester der stede Schiedam.)

-
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1.12.1606. Heereman Leenaertsa. Roebol treedt op als
borg.
1.12.1606. Als Schepenen van de heerlijkheid Albrandewaard zegelen Jan Pieters%. de Raet en Claes
Bastiaens-SpruEjt.
(Zie fig. non. 3 en 4.)
1.12.1606. S (onduidelijk) van der Swaen is secretaris
van de heerlijkheid Albrandswaard. Idem
6.11.1606.
8. 4.1606. Dijkgraaf en Heemraden van Rhoon conaenteeren aan den heer Joas Grrjp, heere van
Valkesteijn, om een nieuwe zij1 tot zijn eigen
kosten te leggen aan de 0. zijde van den huize
van Valkensteijn, en zulks tot waterverversohing.
2.1.1.16013. Joncheer Pieter van Duijr~elandt, vrijheer tot
Rhoon en Pendrecht, en joffrouw Oeertru$
Huzjters zijne huisvrouw, echteluiden, hebben
verkocht aan joncheer Qhljsbert vun Paris
van Zuydoort en joffrouw Catharina Schotti,
echteluijden, een jaarlijksche losrente van 126
Carolusgulden.
7. 6.1607. Willem Nieupoort, de jonge, is notaris te
Schiedam.
21. 8.1607. Dirck en Niclaes van Graeve hebben twee
zusters: Maria ende Baertghen van Graeve.
21. 8.1607. Heynrick Pietersz. van Eyndoven’s erf is belending van een huis en erf met schuur enz. in
de heerllj’kheid Rhoon.
. . . . . 1607; Mr. Jan van Muylwrjck en HeZjndrick Pieterss.
van Eijndhoven, beiden wonende te Rhoon,
procedeeren tegen den heer van Rhoon.
1607 en 1608. Mr. .Jan van Muulwiick betwist dat de heer
van Rhoon en Pekdr&ht uitsluitend tot de
jacht aldaar gerechtigd zou zijn. Hij en zijne
zonen Frans en Ticlman van MuyEwQck jagen
er op hazen. (Deze Jan v. M. WES: Mr. Johan
de Gorter, gezeijd van Muylw&k Franszoon.
Hij wae sohoonvader van Mr. Otto Hoynck,
gehuwd met Anna van Muylwijok, wiens
zoon Cornelis Hoynck in 1662 van Tielman
van Muylwijck Janssoon de heerlijkheid Papendreoht en Mathena verkreeg. Zie: Balen,
Beschrijving van Dordrecht).
6. 4. I 608. Ariën Ariënsz. Groenhoven ia grondeigenaar
te Rhoon.
6. 4.1608. Voor Sohout en Sohepenen van Rhoon oompareert ,,Cornelis Lenaerts den jongen Roebolt”,
wonende in de heerlijkheid Rhoon.
6. 4. I 608. Daniël van Coppenhoelen, wonende in de heerlijkheid Albrandswaard, verkoopt aan den
heer van Rhoon een erfpaoht van 16 Pond
19.4 ‘s jaars.
17.11.1608. Dirck van Brave treedt op als lasthebber van
den heer van Rhoon.
1. I .1609. Jan Dircxs. Claer is ddkgraaf van het Nyeuwe
Land van Rhoon.
18. 2.1609. Pieter Beeck te Dordreoht en zijne huisvrouw
Barbara Balechi sluiten ten huize van sinjeur
Jòhan van der Peecken, staande op de Hooohstraat te Rotterdam, een oontract met den
Edelen jonckheer Pieter van Duvelandt, heer
van Rhoon ende Pendreoht.

2. 4.1609. Erfgenamen van Jacob van Muerop, heer van
Cab\u z i j n : jonokheer Corneïis vÜn B&enburch; Jan Boucquet; jonckheer Johan van der
Mijle, de dochter van Hugo Cools; de heer van
Goudriaen voor zijn weeskind ,geprocreert bij
Margaretha van der Noot”; joncheer Joachim
van Mierop, ontfanger-generael van Hollandt;
IC’illem van der Dur@ Joostenseoon; de erfgenamen van den heer van Mathenes; Mr. cornelis Duyn nomine uxoris; Jacques de Gefin
nomine uxoris; Jacob Pieterst. de Hase nom.
ux. ; Philip de Soete nom. ux.; joncheer Jacob
Teijlingen ; Maria Stalparts van der Wiele weduwe Mr. Rutgert van Ylen.; Jacob Franchois;
Adriaen Eems Michielszn.; lonckheer Authonzs
van Gindertalen; jonokheer Jeronimus van
Gindertalen; Jan Stuijver; .Jacques Manrique;
joncheer Jacob rittensc., baljuw van Monster;
Qilles J a n s e n . Vriesen; j u f f r o u w Jacoba
1Veijtsen.
6. 4.1609 Jonoheer Pieter van Ducelant, heere tot Rhoon
ende Pendrecht, sluit eene transactie met de
erfgenamen van wijlen Jacob van Mierop, heer
van Cabau, als: Joncheer Cornelis van Blijenburch, Jan Boucquet, joncheer Johan van der
Mijle, de dochter van Hugo Cools, de heer van
Goudriaan voor zijn weeskind geprocreëerd
bij juffrouw Margaretha van der Noot, joncheer
Joachim van Mierop, ontfanger generael van
Hollandt, Willem van der Dutin Joostensz.,
Mr. Cornelis Durjn, Jacques de Cfeijn, Jacob
Pietersz. de Hase, Philps de Soete, Jacob Franchois van wege Adriaen Eems Michiels, joncheeren Anthonis ende Jeronimus Gindertalen,
Jan Stuyver , Jacques Manricque, joncheer
Jacob ll’ittenss., baljuw van Monster, Gillis
Jansz. Vriesen van wege juffrouw Jacobmyna
Ib’ezjtsen, joffrou Maria Stalpaerts van der
wiele weduwe van Mr. Rutgert van Ylen.
(Wordt vervolgd.)

Aanvullingen op ,,De Gouverneurs-Generaal en
Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië
(1610-1888) door NI. A. van Rhede van der Kloot”,
getrokken uit het Landsarchief te Batavia
door Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PR I N S.
(Vervolg van XLVIII, 253).

bl. 92. Johs. Thedens X 10. ondertr. Batavia 16 Jan.
1721 Anna Susanna Moerbeek, dr. van Jeroen
Barentsa. M., commandeur van Onrust en Joh”.
Molkman ; zij werd ged. Bat”. 12 Mei 1699 en
was dood 4 Nov. 1722. Met haar test. hij Bat?.
3 Sept. 1721 en in dit test. noemt hij zijn moeder Anna Margaretha van Loo te Haarlem.
Uit dit huwelijk was Johannes Jeronimus Thedens, ged. Batavia Holl. Kerk 30 Dec. 1721,
begr. Holl. Kerkhof aldaar 26 Febr. 1739 i n
den kelder N.O. hoek no. 26.
Op 4 Jan. 1737 hertr. Thedens te Batavia met
Qeertruyda Margaretha Ooossens, ged. Batavia
Holl. Kerk 9 Oot. 1696, dr. van Johannes Q.
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en Sophia Fauconnier ; zij was wede. van Michiel Westpalm, van Huzum en daarna bruid
van 5’red. Julius Coyett, raad ord. N.I. die -/Batavia 7 Sept. 1736 en Thedens tot universeel
erfgenaam had benoemd ; zij werd 22 Sept. 1768
op het Holl. Kerkhof bij haar man begraven;
hare boedelbeschrijving 19 Dec. 1768 (nat’.
Domburg).
bl. 96. Van Imhoff ondertr. 3 April 1727 Cath”. Magdalena Euysman, ged. Cassimbazar door den
Eng. pred. W. Anderson 9 Juli 1709 en begr.
Hall. Eerkhof 26 Juli 1744 in den kelder van
haren vader Z.O.Z. no. 26.
Uit dit huwelijk waren:
1. .WilZem Hendrik van I., ged. Bat”. Holl. K.
4 Juli 1728, begr. ald. 31 Aug. 1734.
2. Cath”. Isabella van I., ged. a.v. 20 Sept. 1730.
3. Antonia Joh”. van 1., ged. a.v. 13 April 1732.
4. Jacob Willem Balthasar v. 1., ged. a.v. 2 7
Maart 1736.
6. Pas geb. kind begr. a.v. 18 Dec. 1736.
De kinderen bij Helena Pieters waren:
1. Jan IVillem bn. van I., huw. voorw. Hoogkerk 2 Oct. 1766 en X Groningen 19 Oct.
1766 (Prof. P. Chevallier) Christina Emmerentia barones Leute van Aduard, dr. van baron Berend L. v. A. en Cath”. barones van
Wijhe.
2. Isabella Anthonia v. I., in test. moeder dd.
30 Juli 1769 te Bat?., X 1766 Jean Quillaume
de Vaillant, brigadier gardes du corps.
3. K’ilh. Sophia v. I. enz.
4. Cfustaaff Hendrik van I., ged. Holl. K. Batl.
21 Maart 1761, begr. aldaar Holl. Kerkhof
Z.O.Z. no. 36 op 3 Jan. 1762.
De gouv. gen. van 1. overl. aan de Z.O.Zijde
van den Jacatraschen weg op zijn tuinhuis
den 1 Nov. 1760, oud 46 j., 2 m., 22 d. en
werd van uit het kasteel 6 Nov. 1760 begr.
Voor hem en zijn vrouw C. M. Huysman
werden wapenborden opgehangen resp. aan
de Zuidzijde en de Z.O.Z. der Holl. Kerk.
Helena Pieters huwde later met den luit. der
lijfwacht Jan Andries Duurkoop, met wien
zij 30 Juli 1769 test. (nota. Steven Lieve Garrison te Batavia); zij overleed 3 en werd te
BaV. 4 Sept. 1709 op het Holl. Kerkhof begr.
uit haar huis in de Nieuwpoortstraat en benoemde hare 2 voorkinderen van Imhoff, hare
2 kinderen Duurkoop en haren man tot univ.
erfgenamen.
bl. 98. Jacob Mossel werd benr. Holl. Kerkhof N.W.
hoek no. 23; voor hek werd een wapenbord
opgehangen. Zijn testament met zijn huisvrouw
Adriana Appels te Negapatnam 16 Sept. 1730.
Zij was geb. Batavia, ged. ald. Holl. Kerk 16
Nov. 1714; haar moeder Cath”. van Loo hertr.
Adriaan Pla, gouv. van Coromandel; een volgend
test. is dd. Negapatnam 7 Jan. 1743. Herhaaldelijk test. hij daarna alleen.
bl. 99. Phil. Zheod. Mossel werd met haar zoontje 3
April 1766 op het Holl. Kerkhof bij haar vader
begr ; haar test. met haar le8 man te Semarang
20 April 1760.

De moeder van Joau Andries baron von nohendorff was Elisabeth Anthonetta von Broben,
toen wede. won. op Gerditz in Poolsch Pruissen.
Zg hertr. Bat. (ondertr. 6 Maart 1762) Nic.
Hariingh, zn. van de wede. E., geb. Amerentia
Zilver te Leiden; zij test. Bat. 20 Jan. 1762
(besloten).
Cath. Joh. Mossel is volgens een aanteekening
in 1742 geb.
Geertr. Marg. M. is geb. Negapatnam, ondertr.
Bat. 12 April 1767.
Mr. P. C. Hasselaer ged. Bat. Holl. K. 28 Maart
1720. (Zie verder Alias bl. 903/4); hun test. te
Cheribon 12 Juni 1769.
bl. 101. De G. G. Van der Parra was eerst geh. met
Elisabeth Petronella van Aerden, die 11 Nov.
1741 op het Hall. Kerkh. te Bat”. werd begr.
uit het huis van haar oom Maurits van 8. Zijn
2e vrouw A. J. Bake werd 20 Feb. 1787 ald.
begr.
De (3. G. zelf werd 7 Jan. 1776 in de Luth.
Kerk gehuldigd in een lijkrede door Ds. J. Hooy man. Een wapenbord werd voor hem opgehangen.
Uit het 1” huw. waren:
1. Cornelti Maurits v. d. P., ged. Holl. Kerk
Bat. 26 Aug. 1739; begr. Kerkhof id. 16 Dec.
1739.
2. Mauritsv. CE. .P., ged. a.v. 11 Nov. 1741, begr.
a.v. 18 Mei 1746.
Zijn zoon ex 20. werd 18 Mei 1760 in de Holl.
Kerk te Bat. ged. en begr. aldaar op ‘t kerkhof om die kerk 24 Juli 1783. In de kerk zijn
wapenbord; hij ondertr. Bat”. 29 April 1778
Cath” Cfeertruida Breton, geh. Holl. Eerk 17 Mei
1778; zij geb. Soerabaja.
bl. 104. Martina van den Briel, 1” echtg. Jeremias van
Riemsdijk, ged. Bat”. Holl. Kerk 31 Mei 1720,
begr. Holl. Kerkh. 7 Nov. 1741, uit huis van
haar moeder, dr. van Simon v. d. Br. en Helena
van Meurs.
bl. 106. Maria Lucret Wentink, 3’ hv., begr. Hall. Kerkhof 26 Mei 1760, was dr. van Ds Joh”. en Joh”.
Petronella Cruypenning ;
8. L. Belvetius, ged. Bat. 19 Jan. 1736, Holl.
Kerk, begr. Holl. Kerkhof ald. 24 Nov. 1772
in graf no. 22;
Van Riemsdijk X 60 ondertr. 12 Maart 1774,
1: 20 proc]. 13 Maart, 3e procl. en huw. 16
Maart 1774, Th. Rotgers, overl. 18 en begr. a.v.
22 Maart 1777.
Uit het 1 huw.:
1. Helena Joh” uan R., ged. Holl. E. 21 Jan.
1741,
Uit het 2” huw. :
2. ScSpio Corn. v. R., ged. a.v. 14 Maart 1746,
begr. Holl. Kerkhof 9 Mei 1746.
3. Mr. Is. Joh” Faber van R., ged. a.v. 4 Mei
1746.
4. Corn. Cath”. van R., ged. a.v. 23 April 1747.
Vit 3” huw.:
6. Joha, Maria v. R., geb. Bat.. begr. a.v. 9
Oct. 1770, won. Tijgersgracht, ondertr. ten
huize van haar vader 9 Feb. 1766 Paulus B.
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van der Poort, geb. Utrecht, gezw. klerk
gen. secrie 4 Mei 1763, nl. dagregisterhouder
% Juni 1764, onderkoopman en als korte
notulist bevestigd mits teffens gezw. klerk
dienst blijvendedoen 22 Mei 1766, adj. legezw.
klerk 6 Juli 1767, koopman en le gezw. klerk
gen. sec+. 6 Juni 1761; pl. 1” secra HHEd.
12 Sept. 1763, als zoodanig bevestigd 16 Dec.
1763, sabandhaar over de onchristenen 28
Mei .1766, als 20 secrs ontslagen 23 Aug.
1766, pres. comm. huw. zaken 6 Juni 1769;
gouverneur van Makasser 4 Dec. 1770, als
zoodanig bevestigd bij patr. brief van 18
Oct. 1771; hij was wedr. van Anna Iheodora Elisabeth de la Faille, en hertr. Cath”.
Louisa Qallas, die in 1781 hertr. D a v i d
Johan Smith, wedr Calh”. Tobison.
bl. 106. Uit 4e huw.:
6. Pas geb. kind, begr. Bat”. Holl. K. 27 Dec.
1761;
7. \Villem Vincent Helvetius van R , ged. a.v.
26 Nov. 1762, in 1762 in dienst als ass. op
f 24. ‘9 m.; daarna koopman op f60 ‘s m.,
17 Mei 1776 opperkoopman op f 60 ‘s m., 14
Aug. 1794 ontv. gen.; ondertr. BaV’. 19 Juni
1773 Cath. Marg. Craan, ged. Bata. a.v. 3 Sept.
1768, begr. a.v. 9 Aug. 1792 (in de kraam
overleden), dr. van Jacobus Jobs. Cr. e n
Joh. Henrietta Breekpot.
8. Egidia Corn. v. R., ged. a.v. 1 Juni 1764.
9. Adriaan Corn. o. R., ged. a.v. 4 Dec. 1766.
10. Cuth”. Louisa van .R., ged a.v. 29 Jan 1768,
ondertr. Bat. 26 Juni 1773 Mr. Arn. Const.
Mom, begr. Welt. 3 Nov. 1800.
bl. 106. ll. Daniei Fred. v. R., ged. a.v. 11 Jan. 1760,
t Bat”., begr. Holl. Kerkh. 6 Juli 1784,
‘ondertr. Bat”. 6 Maart en X ald. Holl. K.
14 Maart 1779 Bartha Joh”. Schulta, ged.
Bat. 14 Juni 1761, dr. van Johs. Christoffel
S. en Jacoba Grothe; zij hertr. Bat 26 Juni
1786 Philip Leonard van Eys.
12. Sc@0 Conz. van R., ged. a.v. 6 Juni 1761,
begr. Holl. Kerkh. a.v. 23 Juli 1781 uit
huis op Jacatra, ondertr. Bata. 9 Jan. en
X ald. Holl. K. 24 Jan. 1779 L a u r e n t i a
,Jacoba Schultz, ged: Batg. 2 Feb. 1760, dr.
van Johs. Chr. b. vd. en J. Grothe vd. Zij
ondert: als wede. Bat”. 27 April en X 12
Mei 1782 Nicolaas Marius Martheze.
13. ,Jeremias Egidius v. R., ged. a.v. 2 Oct. 1763,
begr. a.v. 6 Juni 1768.
14. Adriaan Jacob v. R., ged. a.v. 6 Feb. 1766,
begr. a.v. 24 Aug. 1766.
16. Pas geb. kind begr. Bat”. a.v. 13 Aug. 1767.
16. Joha. Adriona v. R., ged. a.v. 24 Jan. 1770,
begr. a.v. 11. Jan. 1780.
bl. 107. Regnier de Klerk werd 20 Juni 1738 onderkoopman; 20 Jan. 1741 secretaris enz. ; 30 Juli
1748 opperhoofd, koopman 19 Juni !1744; pres.
coll. boedelm. 1 Juli 1764-6 Juni 1766; directeur banken 29 Juni 1766-6 Juni 1761;
directeur amfioen 6 Juni 1761; raad ord. 11
Nov, 1762; le buitenregent hosp. 17 Aug. 1764;

bl. 108. comms. pol. 24 Maart 1770; wd. le raad 28 Dec.
1776; def. le raad en dir. gen. 14 Nov. 1776; op
2 Sept. 1780 van zijn huis op Molenvliet (thans
Landsarchief en no. 111) naar het kasteel gebracht en vandaar uit begr.; lijkrede 17 Sept.
1780 in de Luth. kerk Batavia, Ds. Jan Hooyman.
Zijn huisvrouw Sophia Francina Westpalm, ged.
Bat”. 3 Sept. 1722, dr. van Michiel lY. en Geertruida Magdalena Goossens.
bl. 112. Alting werd begr. op Tanahabang Welt., zijn
1”. vrouw Maria Hendrina .Knabe, ged. Holl.
K. Bat”. 21 Feb. 1741, dr. van Christiaan Ludodch K. en Mayke Sybens. Zijn P vrouw even,,
eens begr. Binnen Portug. Kerkhof Bat”.
1. Zijn oudste dr. El. Fock A., ged. Hall. K.
Bata. 8 Maart 1766, begr. Binn. Port. Kerkhof 29 Aug. 1780 Kelder La. 9 no. 6.; zij
X 20. Bata. Buiten Port. Kerk (ondertr. 27
Oct. 1779). Stecen Poelman. was wedi. Anna
Maria ïzele en hertr. Batavia (ondertr. 3 Aug.)
Buiten Port. Kerk 19 Aug. 1781 Philippina
Maria Theodora Senn van Basel, wede. Mr.
Jacob Roeland Thomassen. Hij was geb. te
Goes en werd 9 Nov. 1794 op het Holl.
Kerkhof te Rat.“. begr. uit sterfhuis buiten
de Nieuwpoort, in kelder wijlen den heer
Va/a Basel N. 0. Z. no. 97. In Dec. 1790
werd in de Holl. Kerk zijn wapenopgehangen.
2. Petronella Gerhardina A., ged. Bat”. Hall.
Kerk 3 Mei 1767 X 2”. Batavia 14 Juli 1776.
3. Maria Wilhelmina A. ged. Holl. Kerk Bat.
3 Juli 1768.
bl. 112. 6. Wilh”. Hend&a A. ged. Holl. Kerk Bat*.
17 Oct. 1763, ondertr. 20 7 Jan. 1786 en
X Bat”.
6. -i_ Bat”. 14 Oot. 1764.
7. Willem A., ged. Bat. Holl. K. 17 Nov. 1766,
begr. Binnen Port. Kerkhof ald.
8. Joh”. Maria A., ged. 7 Febr. 1767 a.v.
bl. 113. 9. Constantina A., ged. a.v. 30 Sept. 1770,
ondertr. ald. 14 Juli 1786.
10. Pieter Verhard A., ged. a.v. 17 Mei 1772.
bl. 116. Mr. P. G. van Overstraten, bij Patr. brief 23
Oct. 1779 benoemd extr. ord. lid Raad Jnst ;
bij idem 6 Dec. 1783 ord. lid. (geinstalleerd 3
Juli 1784); adv. fiscaal ad int. 17 Oct. 1783 ;
2O secr’. Hooge reg. voorgedragen 18 Oct. 1784;
kap. pennisten 12 Juli 1786. Raad extra ord.
N.I. 11 Juli 1790 ; gouv. en. dir. enz. 26 Maart
1791.
Overl. op zijn landgoed Weltevreden 22 .Aug.
1801; Qkrede 30 Aug. 1801 in de Holl. Kerk
door Ds. Joh. Theod. Ross.
bl. 118. De gouv. gen. Siberg X Holl. K. Bata. 14 Juli
1776.
bl. 163. Lees: Louise Yilh. Q. wo91 Bilfinger, 1. is ged.
24 April 1808.
2. is ged. 16 April 1809.
bl 166. De G. G. Inn den Bosch kwam als le luit.
genie in Batavia 1799 met schip .,De Kroon”
op f 60 ‘s m., kap. op 160 Rsd.; maloor 276 Rsd.
bl. 178. J. C. Reynst, ambt’. 68 kl. B. bij Gouv. besl.

811

818

9 Feb. 1816; te Batavia 18 Juni 1816; 28 comms.
Alg. Rekenkamer 18 Oct. 1816; secr@. Hoofdinsp. Fin. 12 Jan. 1819; op wachtgeld wegens
ziekte Dec. 1826-Mei 1827.
bl. 179. Ridder Ned. Leeuw 10 Nov. 1830.
Gouv. comms. Javasche bank 1841.
bl. 184 1. geb. ‘A’dam 13 Maart 1826.
bl.294 juncto Mdbl. XLVII kol. 346; het wapen, gedeeld met Van Riebeeck blijkt Quecellerius te
wezen.

Chatin en Snra Damaris Gillet), gehuwd te Voorburg
(Z.-H.) 4-1-1766 met 2. Ma.ria Sabourin; 3. Mr. Willem
Crnnssen, geb. Groningen (zoon van Willem Cr., geb.
1676, begr. Groningen 11-2-1736, syndicus der Ommelanden, gehuwd met Rica Bollaert), advocaat, landschrijver en auditeur-militair te Wedde, gehuwd te
Vlagtwedde 17-7-1740 met 4. Magdalena Hesse, geb.
te Vlagtwedde (dochter van Wilco Hesse en Tryntje
Fokkers).
Het vorenstaande toont de onjuistheid aan van de
mededeelingen in Navorscher 1913, p. 484 en 1914,
p. 69 en 641.
Nadere inlichtingen worden gaarne ingewacht (heraldisch en genealogisch).
J. C. MABIS.
Arnhem.

KORTE

MEDEUEELINGEN.

Gemeentewapen.
Bij Koninklgk Besluit van 22 Augustus 1930, n” 76,
is het wapen van de Gemeente Tilburg, provincie NoordBrabant, gewijzigd als volgt: in azuur een gevoegde
burcht van goud, bestaande uit drie verlichte ronde
torens, waarvan de middelste een weinig grooter is,
gedekt met spitse, van bollen en windvanen voorziene
daken en staande binnen eenen veelhoekigen ringmuur
van hetzelfde met poortopening in de schildpunt.
VRAGEN E N A N T W O O R D E N .
~~~
Boschuysen (van). (XLIII, 11-18). Bewijzen voor
deze geslachtslijst in den vorm van boedelscheidingen,
huwelijkscontracten enz. in het archief van het huis ter
Horst, in bruikleen in het Rijksarchief te Arnhem.
P. M. v. W.
R.

Cate (ten). (XLVIII, 222). Misschien kan het volgende
voor den vrager van belang zijn, dat ik overnam uit
een gedrukte 180 eeuwsche genealogie, waarvan ik den
titel niet noteerde en die in het bezit is van Ir. A. van
de Stadt, Waldecklaan, Bussum :
1. Hendrik ten Kale of ten Cate.
11. Lambert ten Kate (Cate), huwt Maria IViElink, geb.
(waar?) 1616, t 1601, dr. van Hendrik II’ilZink, geb.
1692, _t 1669, gehuwd in 1613 met Elisabeth Hardes
(kleindr. van Jan Willink, op Willinkhof te Breedevoort
bij Winterswijk geb. 1661, + 24 Sept. 1636 te Grol,
gehuwd den 1 en Zondag na Paschen 1691 met Judith
Busschers, geb. Geesteren bij Borkeloo (Borculo?). Zij
woonden eerst te Vreeden, later te Grol. Zij I_ 26 Sept.
1636 te Grol).
Uit het huwelijk ten Kate- Willink negen kinderen.
III. Jan ten Kate, geb. 1638, t 1678, tr. 1667 met
Qeertje Kops.
Uit dit huwelijk 1 zoon (IV).
IV. Lambert ten Kate, geb. 1669, t 1727, geh. 1681
met Suzanna Blaauwpot te Amsterdam, geb. 8 Juli
1660, t 10 Febr. 1712.
Uit dit huwelijk 10 kinderen.
A. A. M. STOLS.
Brussel.
Chatin-Cranssen. (XLVI, 30). Wilhelmina Antoinette
Chatin, ged. Workum 12-7-1796, had tot ouders Ds.
Willem Elie Chatin, ged. Bourtange 1-1-1767 (zie over
hem Romein, naamlijst van N.H. Predikanten in Friesland), gehuwd Bourtange 21-1-1781 met Ryka Cranssen,
ged.’ Wedde 29-8-1766, t Utrecht 8-6-1817. De grootouders waren 1. Jan Willem Chatin, controlleur der
convooien en licenten te Bourtange (zoon van Quillaume

Colff (van der)-van Breugel. (XLVIII, 189, 222).
Ik ben voorloopig niet in de gelegenheid het artikel
van den heer Van Maanen in ,De Wapenheraut” inzake
de families van de Qraefl en van Druilen te raadplegen,
doch daar dit echtpaar voorkomt in de kwartieren van
mijne echtgenoot? en reeds uitgebreide, evenwel nog
niet voltooide onderzoekingen over die families door
mij verricht zijn, komt het mij gewenscht voor de voorloopige resultaten nu te publiceeren.
Aanget. den Bosch 1 Sept. 1640 Jacob van de Braeff,
j.m. v. Dordrecht en Lysbetgen van Drunen, j.d. v. den
Bosch, wone Hoogen Steenwech.
De volgende kinderen werden te Dordrecht gedoopt,
in den Bosch geen, van Jacob van de Braef en Elizabeth
van Druynnen :
22 Febr. 1643 - Maria.
6 Nov. 1646 - Balthasar.
24 April 1647 - Sebastian.
31 Jan. 1649 - Adriaen.
Volgens ,v. Sasse v. Isselt”, deel 11, fol. 146 verkochten
in het jaar 1678 Jacob van Drunen, raad stad Keulen,
en Jacob van de Graeff, raad Dordrecht, geh. met Etitabeth van Drunen, + en Caiharina Nieulaet, wede Johan
Delsa, de andere + van een huis als erfgenamen van
Catharina Nieuloet, wede Balthasar van Drunen.
Deel 1-fol. 129, 6 Jan. 1614 wordt een huis verkocht
aan Adrìaen van Drunen Jan Willemsz.
De naam van de Qraef komt in de streek tusschen
Dordrecht en den Bosch veel voor. Zoo huwde b.v. in
den Bosch 27 Jan. 1646 Dirk Huiberts van de Qraef,
wone Hintemerstraat.
Jacomina v. Drunen ontmoette ik nog niet; aan haar
bestaan twijfel ik.
Volgens de Bossche schepenprotocollen comp. in :
No. 1602-fol. 298-10 Juli 1626 Adriaen Jansen van
Drunen, coopman.
N”. 1607-fol. 41-3 Nov. 1629 A d r i a e n Jansz. v.
Drunen, collecteur van de tollen.
No. 1608-fol. 140-23 Jan. 1631 Adriaen van Drunen,
zn. v. + Jan FVillemsz. van Drunen en t Lyske, zijn
le vrouw, en Willem Jansz. v. Drunen.
No. 1682-fol. 283-16 Nov. 1631 Balthnsar, zn. v.
Adriaen Jansz. van Drunen. De weinig voorkomende
naam Baithasar en die van Lyske-Elizabeth geven wel
aanwijzing, dat de volgende afstamming van Elisabeth
van Drunen niet uitgesloten is :
1. Jan IVillemss. van Drunen, gehuwd met le Lyske.

%BO

,319
Einderen : Adtiaen 11.
Willem.
Balthasar, tr. Catharina Nieulaat.
11. Adriaen van Drunen, gehuwd met Maria? Gabor,
coopman en collecteur van de Tollen, koopt in 1614
een huis.
Einderen : ~a~ì$aasar, ongehuwd +.

Elisabeth 111.
III. Elisabeth valt Drunen, geb. den Bosch, tr. den
Bosch 1 September 1640 Jacob van de Graeff, geb.
Dordrecht Oct. 1617, zn. v. Sebastiaen Adriaensz. en
Agneta CorrF’. Bax, geh. te Dordrecht 24 Febr. 1616.
P. BINKBORST

Breda.

VAN

OULWAR~PEL.

Drebber (van). Gegevens gevraagd aangaande Lodcwijk IVillem (baron?) van Drebber, tr. _C 1764 Susanna
Cornelia Versluys.
J. V A N REIC~EBSBERG VERSLUYS.
Ooerveeh.
Kroesen. Wie kan mij inlichtingen verschaffen omtrent de voorouders van:
Willem Kroesel (Croesen), afkomstig uit (en waarschijnlijk geboren te) Millingen ten Z.O. van Emmerik,
geb. -+ 1724, t Rotterdam 21 Mei 1800 en gehuwd
met Johanna Adriana Smits.
Ook aanvullingen op het ,moderne” gedeelte der
genealogie en inlichtingen over thans levende leden en
hun adressen zullen mij zeer welkom zijn. De voorouders
van Lt. generaal Frans Jan Kroesen tot aan bovengenoemden Willem K. zijn mij bekend. Doch gaarne

zou ik gegevens bezitten omtrent Lt. Generaal Willem
Egbert Kroesen, geh. met M. S. Tromp, zijn voorouders
en afstammelingen. (Deze W. E. Kroesen, geb. 1817
te 1, overleden Scheveningen 22-6-1873).
8. A . M. STOLS.
Brussel.

Mersen. Gevraagd inlichtingen aangaande geboorte,
overlijden enz. van Simon Merssen, geb. + 1660, overl.
12 Juni 1716 te Middelburg, tr. Johanna Rebecca Versluys, geb. 3, overl. L 1687. Hij hertr. -+ 1698 M a r i a
Tresal 1).
Ooerween.

J.

VAN

REIGERSBERC+

VE K S L U Y S .

Rijswijck (van). (XLVIII, 176). Cecilia Heykens, dr.
van Hendrik en Catharina Coppit, geb. 26-8-1643, huwt
1-3-1676 Pieter van R$su@c, kapitein van een comp.
voetknechten, geboortig van Arnhem. Zij sterft 24-9-1676
,aen een quade craem”. (Familiepapieren Daey Ouwens.)
P. M. v. W.
R.
Schinne (van). Gevraagd datum van overlijden van
Rosina Magdalena Elisabeth van Schinne, die 1721 tr.
met Mr. Cornelis Versluys.
J. V A N REIGERSBERG VERSLUYS.
Overveen.
Sigmond. 21 April 1810 stierf te Werkendam Arìj
Sàgmond, volgens de Lijk- of Begraafcedulle : oud 78 jaren
en 3 maanden en geboren te Oirschot.
Zeer waarschijnlijk was hij een zoon van Johannes
Zigmont van ‘s Hertogenbosch, die 20 Juli 1727 in de
1) &mon Mersen (zoon van Jacobus en Afaria Pottey), geb. 21 Mei
1655, schepen en raad te Middelburg, $ 4 Juni 1715, begr. Nieuwe
f;;t Middelburg, tr. 1” 1 Oct.. 1603 Rebecca Johanna Versluys, t 5 Aug.
0. 19 Mei 1699 kfarze Tresel, wed. Ds. Petrus Pottey. (Zie
Bed.
,Mdaahdbl. XV, kk. 188-190).

Eervormde Kerk te Werkendam huwde met T e u n t j e
ban den Heuvel van Werkendam.
Deze waarschijnlijkheid berust op denavolgende feiten:
Volgens een schepenacte van Werkendam van 29
Augustus 1761 was ArZj Sigmond bovengenoemd mede
erfgenaam van Michiel van den Heuvel, een broer van
bovengenoemde Teuntje van den Heuvel.
In een testament van Com,elis Janse Quantis en Hendrikske Ariens van den Heuoel, een zuster van bovengenoemde Teuntje van den Heuvel, wordt gemelde Arij
Sigmond genoemd ,des testatrice zusterskind”. l)
Zijn oudste zoon heette Johannes.
Meergenoemde Arc Sigmond is waarschijnlijk jong te
Werkendam gekomen, want hij wordt in 1764 als lidmaat
der Hervormde Kerk aldaar aangenomen. Zijne vermoedelijke ouders worden na 20 Juli 1727 niet meer
in Werkendam vermeld.
Volgens mededeeling van den Rijksarchivaris in
N.-Brabant komt Ar$ Sigmond echter niet voor in de
doopboeken van Oirschot over de jaren 1722-1742 en
evenmin Johannes Zigmond in die van ‘s-Hertogenbosch
over de jaren 1696 -1707.
Kan iemand mij nu mededeelen, waar en wanneer
voornoemde Arij en Johannes dan wel gedoopt (geboren)
zijn, wie hunne ouders waren en uit welke plaats Johannes
Zigmond zich te ‘s-Hertogenbosch gevestigd heeft?
C. M. G. I’. COUVtiE.
Ede.
Stavenisse Pous. (XLVIII, 223). Het gevraagde is
te vinden in P. D. de Vos, de Vroedschap van Zierikzee,
pag. 606. Jacoba Elisabeth Stac*enisse Pous werd gedoopt
te Philippine 8 December 1704 en huwde te ‘s-Gravenhage
in Augustus 1808 met Prof. Dr. Badzo Coopmaus.
W. F. HARTMAN.
Wekevrede,,.
Wachmans. (XLVI, 127). Barnard I~l’achtmans, oud
30 jaren en Albertus ter Haar, zijn zwager. 9-6-1674.
Kroniek U.H.G. 1864, blz. 36.

P. M. v. W.

R.

Onbekend wapen. Ik heb in mijn bezit een oud
glas, waarop gegraveerd is het volgende familie-wapen :
Gedeeld: rechts in een blauw veld een vat boven een
half wiel, naar boven open ; links in een rood veld e e n
berg met gems of steenbok. Helmteeken een soort
horen (i).
Aan welke familie behoort dit wapen?
Amsterdam.

J. A.

B IERENS

DE

H A A N.

1) Blijkbattr heette hij naar zijn grootvader van moederszijde Arie
van den Heuvel.
Ited.
INHOUD 1930, ITo.10.
Bestuursberioht. - De afstamming en herkomst ven het geslacht

Bareel, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. (Slot). - De
kleinkinderen van Jacob de Rode (van Heeckeren) tot Tongerlo, door
Dr. J. S. van Veen. - Beknopte geschiedenis en verkorte genealogie
van het geslacht Greydanus, door Ir. M. R. Idema Qreidanus. (Vervolg). - Qenealogische aanteekeningen uit de arohieven van de
heerlijkheden Rhoon en Pendreoht, 1454-1796, medegedeeld door
A. Hoynck van Papendreoht. (Vervolg). - Aanvullingen op ,,De
GouverneursGeneraal en Commissarissen-Generaal van NederlandwchIndië (1610-1888) door M. A. van Rhede van der Kloot”, getrokken
uit het Landsarchief te Batavia door Mr. P. C. Bloys van Treslong
Prins. (Slot). - Korte mededeeling: Gemeentewapen. - Vragen en
antwoorden: Boschuysen (van); Cate (ten); Chatin-Cranssen; Colff
(van der)-van Breugel; Drebber (van); Kroesen; Mersen; Rijswijok
(van); Sohinne (van); Sigmond; Stavenisse Pous; Waohmans. Onbekend wapen.
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Dit blad versohijnt maandelijks en wordt aan de
leden van het Qenootsohap gratis toegezonden.
Bijdragen e11 oorrespondentie, bestemd voor het
Maandblad, eoomede opgaven vao adresverandering
gelieve men te riohten tot den re d a o t e u r Dr. Ta. It.
VAEOK LUCASBIN, hu& Sparrenheide, Driebergen.
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strekking of den inhoud der onderteekende stukken.
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BESTUURSBERICHTEN.

Ir. L. L. graaf

In den ouderdom van 64 jaren overleed op 22 October j.l. te ‘s-Gravenhage Mr. H. W. van San dick,
in leven oud-President van het Hoog Militair Gerechtshof. De overledene, die in 1906 als lid tot ons Genootschap was toegetreden, maakte van Februari 1907 tot
April 1909 deel uit van het Bestuur en z a g zich als
zoodanig belast met de functie van Redacteur van het
Maandblad, welke taak hij met veel zorg en toewijding
heeft vervuld. Ook na zijn aftreden, in verband mut
zdne drukke ambtsbezigheden, mocht het Maandblad
zijne warme belangstelling behouden en bleef hij een
trouw bezoeker van onze algemeene v e r g a d e r i n g e n .
Zijne nagedachtenis zal ook in onzen kring in eere
worden gehouden.
Het Bestuur geeft tevens met leedwezen kennis van
h e t o v e r l i j d e n v a n d e heeren P . L . L u c a s s e n , t e
Bussum, Dr. C. J. de Bruyn Kops, te ‘s-Gravenhage, Dr. H. P. Er u 11, te Schaarsbergen, en W. von
M a 11 i n c k r od t, te Frankfort a/M., respectievelijk sedert
1913,1917,1921 en 1922 gewoon lid van het Genootschap.
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Aanwinsten der Bibliotheek.
N i e u w e n k a m p , H . W. M . J . K i t s . H e t o u d e
B r i e l s c h e s t a d s w a p e n i n eere hersteld. [z pl. 19301.
Overdr. uit: ,Morks Magazijn”, Juni-afl. 1930.
(Geschenk van de/) heer H. W. AL J. Nieuwenknmp).
Nieuwenkamp, H. W. M. J. Kits. Nog e e n s h e t
oude Brielsche stadswapen. (Naar aanleiding van de
philologische bespiegelingen van Dr. J. Schoo, over h e t zelfde onderwerp in het Haagsch Maandblad van J u l i
1930). [z. pl. 19301. Overdr. uit : nMorks Magazijn”, Aug.Afl. 1930.
(Geschenk a. 6.).
G r a s w i n c k e l , D . P . LM. D e a r c h i e v e n d e r g a s t huizen en fundatiën, gilden, schutterijen en vendels,
gedeponeerd bij het oud-archief der gemeente Arnhem.
‘s-Gravenhage 1930. Rijksarchief in Gelderland.
(Geschel?k van het Departement van O., K. en Ik’.).
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Hoop, E. J. Th[omassen] à Th[uessink] van der.
Het geslacht Thomassen à Thuesiink.’ [z. pl ] 1930.
(Geschenk van den schrijver.).
Westra van Holthe, J. Catalogus van de voorwerpen in het Waagmuseum en de Chirurgijnskaemer
te Enkhuizen. IMet een inl. van den heer D. Brouwer.
(Cfesc7ie,,k ‘c’aqa den schrijver).
[Enkhuizen] 1930.
[Genealogie van het geslacht] Verspyck. [z. pl., z. j.].
(Geschenk van den heer Jhr. cf. _M. Veie,~p~ycl~).
P 1 ayn e, A. L’art héraldique, contenant 1,a manière
d’apprendre facilement le blason. Enrichi des figures
nécessaires pour l’intelligence des terces. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. Paris 1717.
(Geschenk van den heer Mr. A. Roynnrds can Scher-

Henrici Kor+m so&?’ en j içhriapianus, filius Willelmi
Zo’nman, maritus 1 . .‘Eatherïne sue u x s r i s , filie primodioti Henrici die Kort”, en transporteeren aan Johannes
Johannesz. de Pulser twee erfelijke pachten. Nl. éQn
van 10 ,lopipos”’ rogge, te v:$Ioeh uit&‘,$ goet te Verichsel”,
in St. Oedenrode, doop- belde tiwageis. tevotien gekocht
van de erven van Arnoldus ElsbeleBJoen; en één van
6 .,,lopino?” gerst, die bovengenoemde Henricus die Kort
films. q u o n d a m H e n r i c i K o r t e n soen, blijkens te St.
Oedenrode gepasseerde brieven, : hrtiJ,d,i bij -koqp,,:had
verwoFven van Wesselonns W&aelenssoen Uten B o s c h .
Van zijn kant ‘gàf Johannes d$,-l?~lse~ &d ~&l’,á&$&or
a a n .Hermannus voorn0em.d een..hnis en erve m e t “bijhehoorend land, te Olland, op.@c,St., Oede%~~&$g+egen,
in erfpacht. Hermannus de Cv.t oye&eed,, ‘vóór 1 4 6 1 .
Toen immers 19 Maart 1460/?& (I5: R. 1%31, fo. 93 ‘vo.)
de erven van Johannes van. ,d&a ‘Hezeack,er eb9 ‘&tuk
Tand te Olland verkochten, werd van dezen koop uitgezonderd een perceeltje, middenin gelegen, dat het
eigendom was van ,,Elizabeth?, relicte quonda? Hermanni
dicti die Gort”. Blijkens acte v&i 2 Maar’t 1486 (B. R.
1260, fo. YC,8) was Elisabeth toen nog in leven en bezat
zij, met haar kinderen, land te Olland l).
We& ,deze k i n d e r e n w a r e n leeren ons vier acten,
nl. twee van 11 October 1471 (B. R. 1240, fo. 318 vo.),
een van 26 Augustus 1482 (B. R.’ 1261, fo. 488) en
een van 26 September 1483 (B. R. 1262, fo. 366 vo.).
De eerste twee behelzen den afstand, door Elisabeth
,voornoemd, aan haar zes kinderen, van het haar toekomende vruchtgebruik ‘van een stuk land te Olland,
dat wijlen haar man Hermannus Henrici de Cort van
Johannes de Pulser in erfpacht had ontvangen, en de
overdracht van dit land, door de kinderen, aan Johannes
Johannis Aelbrechtsz. (zooals ook blgkt uit de acte van
1482). De namen nu van deze kinderen vinden wij in
de hier besproken acten aldus opgegeven: Walterus,
Henricus, Bartha (in de tweede acte van 1471 ,,Beatrix”
en in die van 1482 ,Batha” geheeten!), Maria, Aleydis
en Katharina. In de acte van ,1483 komt Aleydis niet
meer voor; z3 moet dus tusszhentijds gestorven zijn.
Daarentegen wordt er een zevende kind in genoemd,
nl. de toen reeds overleden Hermannus. Verder blijken
Beatrix met Lambertus Franconis Johannis Ruelens en
Katharina met Hermannus vam Buchoven getrouwd te
zijn. Aan den, hier als overleden vermelden, zoon
Hermannus de Cort (Jr.) was,’ blijkens deze acte, bij
den dood van zijn vader Herm,annus Henrici de erfpacht
van het huis met bijbehoorend land te Olland, waarvan
hiervóór gewag is gemaakt, door den eigenaar Johannes
de Pulser overgedragen. Het overlijden van hun broeder
Hermannus Jr. gaf nu aan de vijf nog in leven zijnde
kinderen van Hermannus Hen& en Elisabeth aanleiding zich van deze erfpacht te ontdoen ten bate van
een zekeren Rycoldus Johannis van Uden. Zoo k w a m
dit oudste ons bekende familie-huis in 1483 in andere
handen.
Was dus Hermannus de Gort (Henrici) nog pachtboer,

peizeel).

Wijnaendts van Resandt, W. Deoudstetakvan
het geslacht Kol& [Tiel] 1930. Uitgeg. door de familiev e r . -,Kolff”, IV.
(Qescher~k van de familie-vereeniging ,,Kolff”‘).
Z w irn e r, E. Zum Begriff der Generation. (Mit 2
Stammtafeln und 4 Ahnentafeln). München 1930. Sonderdr. aus dem ,,Archiv f. Rassen-u. Gesellschaftsbiologie”,
(Qeschelalc v a n deu schrijver).
Bd. 23, Heft P/3.
R o y e n , R . v a n . Beschrijving van de doop-, trouw-,
begraafboeken, overlijdensregisters enz. in de provincie
U t r e c h t , dateerende van voor de invoering van den
burgerlijken stand. ‘s-Gravenhage 1930.
( G e s c h e n k vu?a het Depat,tement rata O., K. en W.).
Sc hti t z, L. von. Die Qrafen von Hatzfeld zu Weisweiler. Erinnerungsblätter an vergangene Zeiten mit 8
Abb. Aachen [z. j 1. Sonderabdruck aus der Zeitschrift
des Aachener Geschichtsvereins (Bd. 47).
(Geschenk van den heer W. J. J. C. Bijleveld).
r
i
P ns, P. C. Bloys van Treslong]. Catalogus
van de Oranje Nassau tentoonstelling te Weltevreden
28 Aug. - 3 Sept. bij gelegenheid van den SOsten verjaardag van H. M. de Eoningin. [Weltevreden 19301.
(Geschenk van den samensteller).
2 dln.
Mededeelingen der familie-vereeniging ,,Kalff “, no. 2.
(Besclaenlc vava de familie-vereeniging ,Kalff”).

De afstamming van het geslacht Elias,
door Dr. JO H. E. ELIAS en Prof. Jhr. Dr. G. J. E L I A S .
Den 19en Maart 1927 had te Amsterdam een bijeenkomst plaats vandemeestemecrderjarige mannelijke leden
van hetgeslachtElias.Bij diegelegenheidwerd o.a. besloten
een fonds te vormen, waaruit een onderzoek naar ons
voorgeslacht zou worden bekostigd. Wij vonden den
Heer J. van der Hammen Nicsz., archivaris van Waalwijk, bereid zich met dit onderzoek te belasten.
Dank zij den nimmer falenden speurzin van dezen
noesten en ervaren vorscher werden in een drietal jaren
reeds belangrijke resultaten bereikt. Wij willen de vele
verrassende wendingen van het onderzoek onbesproken
laten; hier mogen slechts de documenteel vastgestelde
feiten spreken.
De ri,i der, ons voorgeslacht betreffende, ,instrumenten”
in de ,, Boschregisters” wordt (voor zoover het onderzoek
thans gevorderd is) geopend door een drietal acten v a n
2 Juni 1446 (R.R. 1216, fo. 88). Op dien datum verschijnen vóór Schepenen van Den Bosch ,,Hermannus
die Gort, filius quondam Henrici die Kort, filii quondam

*) Het is niet onwaarschijnlijk, dat Elisabeth, de weduwe van
Hermannus de Cort, identiek ïs met Elisabeth Bonten, die, 66k met
haar kinderen. 28 Amil 1461 voorkomt als eigenares van een stuk
lands te Olla& greizende aan den openbaren weg (,,inter communem
plateam” enz.). Her land van Elizabeth, weduwe de Cort, en haar
kinderen, lag eveneens te Ollant ,,ad communem plateam” ( 1 1 O c tober 1471).

325

326

zijn zoon Wolterus (Wouter), die de lignee voortzette,
mocht het reeds tot eigengeërfd landbouwer brengen.
Het eerst komt hij 21 Maart 14Sl/Sd (B. R. 1261, fo.
186) voor en wel als man van Mechteldis, dochter van
wilen Arnoldus van den Borne. Het was op de hem
door zijn huisvrouw ten huwelijk aangebrachte hoeve,
met bijbehoorende 10 loopmaten lands (lopinate terre),
tevoren aan Arnoldus van den Borne toebehoorende,
dat onze Wolterus ,boerde” (vgl. B. R. 1278, fo. 312:
26 April 1609). Wolterus moet vóór September 1601
gestorven zijn “); zijn vrouw Mechteldis wordt 26 April
1609 als reeds overleden vermeld s).
Van de kinderen van Wolterus en Nechteldis vinden
wij er vier genoemd in de vorenbedoelde acte van 2ö
April 1609. Daarin wordt nl. geboekstaafd, dat Godefridus (Goyaert), Wolterus (Wouter) 4), en Elisabeth
(gehuwd met Johannes Johannis Henricxz.) “) gezamenlijk
3/7 deelen (“tres septimas partes”) van het huis en erve
met 10 ,,lopinatas” lands te Olland, eerst toebehoord
hebbende aan Arnoldus van den Borne en laatstelijk
aan hun vader Wolterus Hermansz , verkoopen aan hun
broeder Arnoldus (Arnt). Uit deze acte blijkt dus, dat
Wolterus enslechteldis ze ven kinderen hadden nagelaten.
Vier hunner kennen wij nu reeds; de overigen waren
Hermannus, Johannes en Judocus (Joost). De
laatstgenoemde drie komen o.a. voor in de zeer belangrijke
acte van 22 Januari 1667 (B. R. 1371, fo. 129), waaruit
vrijwel de’ geheele stamboom van ons voorgeslacht, tot
Herman (de Cort) terug, kan worden gereconstrueerd.
Over deze acte dus hier een woord. Vooraf diene echter
de eigenaardige omstandigheid te worden gereleveerd,
dat de kinderen, kleinkinderen en verdere afstammelingen
van Wolterus Hermansz. de Cort 6) geen van allen
dezen familienaam gevoerd hebben, maar zich steeds,
i n a l l e a c t e n , vergenoegden met achter hun eigen
voornaam dien van hun vader, soms ook nog dien
van ‘hun grootvader en overgrootvader, te voegen. Een
quaestie van mode wellicht, daar dit opgeven van den
geslachtsnaaminde 16eeeuwin Brabant meer voorkomt 7).
De uitvoerige ,,stamboom-acte” van 22 Januari 1666/07
werkt, door haar overstelpende massa namen, eenigszins
verbijsterend. Kort samengevat komt de inhoud ervan
hierop neer, dat ,, Helias, fllius quondam Judo ci, filii
quondam Walteri Hermansz.” en zijn zwager Henricus
Theodorici Martensz. met diens vrouw Johanna, dochter
van genoemden Judocus, het hun competeerende aandeel
in de roerende en onroerende goederen van (hun oom)
Johannes Walteri Hermansz. (of, zooals hij verderop in
deze acte heet: Johannes Woutersz.) afstaan aan een

tantal met name genoemde neven en nichten 8). Als
zoodanig worden dan opgesomd: Johannes (zoon van
wijlen ,Arnoldi filii dicti quondam Walteri Hermansz.),
Walterus en Heynmannus (zoons van wijlen Godefridus
Woutersz.) s), Walterus (zoon van wijlen Joh a n n e s
Woutersz.) en Johannes Adriani Rutgers als man van
Heylwigis(dochtervan wijlen Hermannus Woutersz.) s).
Dezen allen zoo voor zichzelf als uit naam van Maria
‘dochter van genoemden Arnoldus Walteri Hermansz.),
Henricus, Petrus, Adrianus, Margarete, Mechtildis, Heylwigis en Anna (allen kinderen van bovengenoemden
Xodefridus Woutersz.) en Adrianus, Willelma en Mechtillis (kinderen van meergenoemden Hermannus Woutersz ).
Met deze dichte phalanx van familieleden willen wQ
ms verder niet ophouden. Alleen zij hier aangestipt,,
lat van de zoons van Wolterus Hermansz. de Cort,
llijkens vele Bossche acten, er vier als landbouwers in
3t. Oedenrode gevestigd bleven, nl. Arnt, Herman en
Tan te Olland en Goyaert te Houthem. De laatste werd
le stamvader van een geslacht, dat in de tweede helft
Ier 16e eeuw verscheidene Schepenen aan St. Oeden:ode schonk.
Voor ons doel is echter maar één zoon van Wolterus
van belang en wel de bovenvermelde J u d o c u s of J o o s t
Wouter Hermansz. Deze trok metterwoon naar Boxtel,
waar hij door zijn huwelijk in bonis raakte. Den 60~
Juni 1620 vinden wij hem er (Boxtel Reg. 60), onder
len naam ,,Joest Hermansz.“, als ,,man ende m o m b e r
van Aleyten, sijns wijfs”, wettige dochter van Lambrecht
Jan Zwyzenzoen en Mechteld, vermeld in de acte van
scheiding van den boedel van laatstgenoemd echtpaar.
Daarbij werden aan Joost en zijn vrouw toebedeeld ,een
1uys, h o f s t a t ende h o f , g e l e g e n t o t B o x t e l bynnen
Druggen, aen die Lange Steenstraet”. Door de verwantschap van zijn vrouw met de Van Lucel’s (immers was
naar moeder, voluit geheeten: Mechteld Jan Eliasdr.
van Lucel, een dochter van Jan Elias van Lucel, Schepen
van Boxtel in 1480: zie Box. R., i.d. 1 Maart 1603/4)
kwam Joost in nauwe relatie met de beste kringen van
Boxtel. Hij werd den zijnen echter reeds vroeg door
den dood ontrukt. In twee acten van 24 April en 29
November 1628 verschijnt Aleyt (wier specialiteit het
koopen en verkoopen van huizen in haar straat schijnt
te zijn geweest), bij de overdracht van zulk een huis
aan haar broeder Jan Lambrecht Swysen, als ,,weduwe
wijlner Joest Woutersz.” Voor den laatsten keer komt
Aleyt als ,weduwe wijlneer Joest Woutersz.” (weer bij
het verkoopen van een huis in de Lange Steenstraat!)
den 1”” December 1639 voor. De erfenis van haar man
bleef intusschen nog lange jaren onverdeeld; immers
werd nog 30 October 1664 te Boxtel een hof in de
L a n g e S t e e n s t r a a t v e r k o c h t , ,,neven den huyse ende
erffenisse der erffgenamen van wylen Joest Woutersz.”

9) B. R. 1270, fo. 180: 22 September 1501 wordt vermeld: Johannes,
zoon van wijlen Henricus Gerartbz. als man van ,,Elizabeth, sue
uxoris, quondam Wolteri filii quondam Hermanni Gortten”.
8) B. R. 1278, fo. 312: Godefridus en Wolterns, zoons .quondam
Wolteri Hermansz., ab eodem et quondam Mechtelde, SUB uxore,
film quondam Arnoldi van den Borne paritel: geniti”.
4) Wolterus komt nadien nergens meer voor en is dus waarschijnlijk
kort daarop gestorven.
“) Elisabeth was eerst getrouwd geweest met Jan Henric Gerartsz.:
zie hiervddr. noot 1.
3 Wolterus Hermanni de Cort komt daarentegen nog lang na zijn
dood (13 Januari 1522/23, B. R. 1299, fo. 32) met eiin familienaam voor.
7) Ook de na te noemen familie van Yda, de vrouw van Elias
Jooaten, liet in den loop der 16e eeuw haar naam .Luer” schieten.
Sommrge leden dier familie namen zelfs in het begin der li’e eeuw
een anderen naam: Van den Dystelberch, aan.

I,
8) Deze acte is daarom
zoo wonderlijk, omdat Johannes Woutercz.,
zooals uit den inhoud blijkt, zelf een zoon naliet. Kan het zijn, dat
Judocus en zijn broeders indertijd aan Johannes geld hadden voorIgeschoten en dus nu hun kinderen, voor het bedrag van deze schuld,
1tot de nalatenschap vs.n Oom Johannes medegerechtigd waren? In
,dat geval zouden dan de elders wonende beide kinderen van Judocns
tegen uitkeering van een bedrag in geld, door hun bloedverwanten
te St. Oedenrode, aan dezen hun aandeel in de goederen vs,n Johannes
hebben afgestaan.
9) In de Bossohe aoten worden Godefridus en Hermannus steeds
voluit genoemd : .filius quondam Wolteri Hermsnsz.” Zie B. R. 23
Maart X02/3, 15 Jan. 1516/17, 3 Dec. 1528, 18 Juni 1515.
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Henricus de Cort, geb. ca. 1350
I
Henricus de Gort, geb.‘ca. 1380, t vóór Juni 1446
I

I

I

Katharina de Cort
tr.
Chrispianus Willelmi Zonman

Hermannus de Cort
geb. ca. 1410, _t vóór Maart 1461
Elizabethtl;de Bont ?)
die nog leeft Maart 1482
I

I

Hermannus
de Cort
f vóór Sept.
1483

I

Wolterus de Gort
geb. ca. 1440,
t vóór Sept. 1501
tr. Mechteldis Arnoldi
van den Borne,
$ vóór April 150’3

I

I
Hermannus
Wolteri
Hermansz.
geb. vóór 1477,
;It;;
;;;;
.
+ vóór Jan. 1557
tr. 1. Catharina tr. Hillegonda
Johannis van
den Borne;
Vier kinderen :
2. Elisabeth
Heg1 wigis,
G odefridi GodesAdrianus,
calci Goyarts
Wilhelmus
I
Mechtneldis
Zeven kinderen,
W.O. Johannes
en Maria
Arnoldus Wolteri
Hermansz.
geb. vóór 1476,

I

i

Henricus
de Cort
leefde
1483

ElisLbeth
Wolteri
Hermans
tr.
1. Johannes
Henrici
Gerartsz.
2. Johannes
Johannis
Henricxz.

I

I

Bartha
(ook : Batha
of Beatrix)
de Cort
tr. Lambertus
Ruelens

Woltlerus
Wolteri
Hermansz.
leeide 1523

I

Maria
de Cort
leefde
1483

Aleydis
de Gort
t vóór Sept.
1483

Godefridui Wolteri
Johinnes
Hermansz.
Wolteri
t tusschen 1545 en 1557
Hermansz.
tr. 1. Heylwich Henricx
“r 1557
Arntsdr. (Rovers) (St. Oeden- tr. Margriet
rode-Reg. 107, fo. 108j
Jansdr.
2. Gudula Nicolai Willems
Brants
(Bosch-R. 1342,
fo. 399 vo.)

I

’

I

Katharina
de Cort
tr. Herman
van Buchoven

Jud’ocus
Wolteri
Hermansz.
geb. ca. 1485
1$20”:ne!%3
*’
tr. Aleyt Lambrechtsdr. de Wyse
of Swysen

Vgftien kinderen, W.O .:
Walterus, Heynmannus,
Henricus, Petrus, Adrianus,
Margaretha,
** . . . Mechteldis,
1
neylwigls en Anna

I

Elias (alias Elen) Joosten
Johanna
geb. ca. 1530, t kort vóór April 1560 (of Anneken)
tr. 1. Mariken natuurlijke dochter
Joosten
van Heer Goyart van Herdenberch; tr. Henricus
2. Yda Mattheus Jacob JansTheodorici
zoondr. (Luer s)
Martensz.

I

Ï
Joost Elias
(van den Dystelberch)
koopman te ‘s-Bosch
t 22 Dec. 1618

I

Maria Elias
t vóór Dec. 1606
tr. Jan Martensz. de Wilde,
Mr. metselaar en gezworen
paalmeester te ‘s-Bosch

Den zoon van Joost en Aleyt komen wij het eerst
tegen in twee Boxtelsche acten van 1 Maart 1646
(Box. R. 63). Hij heet daar onderscheidenlijk ,El en
Joest Wouterssoen” en ,,E 1 i a s Joest Wouterssoen” en
treedt in beide op als man en momber van zijn vrouw
Mariken, natuurlijke dochter van Heer Goyart van
Herdenberch (priester) lc), ,,verweckt by Willemken,
w i t t i g e d o c h t e r J a n H o e r k e n s ende Aleits, wilneer
sijnder huysvrouw”. Tezamen met de beide zusters
10) In een Boxtelsclle acte van 25 Juni 3514 komt Heer Goyart
van Rerdenberch voor als ,,priester, canonnick Sinte Peters tot
Boxtel ende notarius des tegenwoerdigen openbaren instrumenta”
(Box. R. 60).

I

Jacob Elias (van den Dystelberch)
geb. te ‘s-Bosch 1569, t te Amsterdam 12 April
1616, de van ouds bekende stamvader van
‘t geslacht Elias aldaar
y
t

zijner vrouw, Jenneken (bijgestaan door haar echtgenoot
Ariaen Gielis Henricx van Mierle) en Goertken, verkoopt
hij een paar weivelden te Onrode, onder Boxtel. Aangezien bij de scheiding van de erfrenten, door Heer
Goyart aan zijn drie dochters besproken, den 130” November 1647 (Box. R. 64), van Mariken niet gerept
wordt, maar alleen van haar beide zusters sprake is,
moet zij v6ór dien tijd, en wel kinderloos, zijn overleden.
D e n 308” J a n u a r i 1 6 6 5 k w a m ,Elias J o i s t e n s ” n o g
eens naar Boxtel over, om er, met Adriaenen Gyelis
van Schijndel, zijn schoonzuster Goertken bij te staan
bij ‘t verkoopen van een stuk land.9 aldaar. Zelf woonde
Elias Joosten toen denkelijk reeds te ‘s-Hertogenbosch,
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waar hij zijn tweede vrouw getrouwd had. Den 22en
Januari verscheen hij, zooals wij hiervóór zagen, met
zijn zuster Johanna voor Schepenen van Den Bosch.
In 1669 werd zijn jongste zoon, Jacob Elias, te ‘s-Hertogenbosch geboren 11).
Kort daarop is Elias Joosten o v e r l e d e n . I m m e r s
t r a n s p o r t e e r d e 1 8 A p r i l 1 6 6 0 P e t r u s Jansz., ,,faber
ferrarius” (d.i. koperslager), weduwnaar van Katharina,
dochter van Mattheus Jacob Jansz., zeker vruchtgebruik
van een cijns van 3 gulden eensdeels aan zijn genoemden
schoonvader en anderdeels aan ,Yde, filie ipsius Mathei
preclicti, relicteque quondam H e 1 i er dicti E 1 is Joosten”.
Uit andere acten weten wij, dat de vader van Yda
Mattheusdr. vroeger (zie o.a. B. R. 1299, fo. 42 vo.,
28 November 1622) den familienaam ,Luer” voerde,
uit het gehucht ,,de Distelberg”, onder Helvoirt, geboortig was en ‘zich als messenmaker in de Lange Putstraat, te ‘s-Hertogenbosch, vestigde. Yda’s moeder,
Geertruyt Peter Jan Petersdr., kwam uit Berchem,
onder Oss, waar zij gegoed was. In tegenstelling met
haar man bereikte Yda een hoogen leeftijd. Nog den
9en Januari 1607 (B. R. 1448, fo. 201) verscheen ,Yda,
dochtere wylen M a t e e u s Jacopsz., bagyne des grooten
begijnhoffs deser staat”, voor de overdracht van een
erfelgken cijns, vóór Schepenen van Den Bosch. M&t
haar kwam haar zoon ,Joost sone wylen Elyas Joosten,
van ‘den selven Elyas ende Yda . . . tsamen verweckt”,
deze mede uit naam van zijn neveu ,,Helyas sone Jans
Martensz. (de Wilde) ende wylen Maria syne huyevrouwe”
(dochter van Elias Joosten en Yda). Den sterfdatum
van Yda vinden wij vermeld op de, in ‘t werk van
Dr. C. F. Xav. Smits, ,De Grafzerken in de kathedrale
Sint Janskerk van ‘s-Hertogenbosch”, blz. 311, beschreven
en gedeeltelijk afgebeelde, nog in 1821 in die kerk
aanwezige zerk, die háár graf en dat van haar zoon
Joost dekte : ,Begrafnis-Joest Elyas van den Dystelberch - sterft den 22 December 1618 - ende Jenneke
Diercx - sijn huysvrouw - sterf 9 Augu(sti) 1617
ende - Iken M a t h e i e s s e - wedu(we) - E l y a s
Eesten - sterf den 3 Mert 1611”.
Waarschijnl%k woonde Yda met haar kinderen, na
den vroegen dood van haar man, in bij haar vader
in de Lange Putstraat, waar deze ,de D y s t e l b e r c h ”
uithing. Dit zou dan verklaren hoe bij haar kinderen
en kleinkinderen de naam van dit huis als familienaam
en het uithangbord als wapen (zie de afbeelding van
de zerk bij Smits) voorkomt. Immers treffen w{j, behalve
Yda’s zoon Joost, voornoemd, ook drie kinderen van
diens jongeren broeder Jacob Elias onder den naam
,,Van (den) Dystelberch” aan. Nl. 19 Juni 1626 ,Peeter
sone Jacobs Elyasz. van den Dystelberch” alias ,,Peeter
Jacobsz. van den Dystelberch” en ,,Geerartken dochtere
Jacob Eliasz. van den Dystelberch” (B. R. 1627, fe.
286), en 26 September en 30 December 1611 ,Elias
Jacobsz. van Dystelberch” (Protoc. Nots. Willem Cluyt,
te Amsterdam).
Ten slotte dient nog, ten bewijze, dat onze Amsterdamsche stamvader Jacob Elias werkeliik een broeder

van Joost Elias (van den Dystelberch) was, een van
Maria Jacobsdr. Cloeck, huisvrouw van Pieter Jacobsz.
Elias herkomstige (en thans onder Douairière Hoeufft
van Velsen-Backer, te Amsterdam berustende) aanteekening uit den ouden familiebijbel der Eliassen aangehaald te worden: ,Int jaer 1622, den 8 Februwary,
clinsdachs savens de clouck seven uren so ben ick verlost door de genade Godts van een jonge soon, op den
10ditogedooptengeheeten Joost nae sijn vaders oom
s a l y g e r J o o s t E l y a e s ” enz. Ten overvloede kan nog
vermeld worden, dat, ter verdeeling van de nalatenschap
van Pieter Elias (zoon van Elias Jan Martensz. de Wilde,
bovengenoemd), 30 Augustus 1642 voor Nots. Lambert
Lamberti, te Amsterdam, compareerden de meerderjarige
afstammelingen uit de drie staken, van Joost, Maria en
Jacob (de drie kinderen van Elias Joosten e n Y d a
Mattheusdr.). De eerste staak werd door een gelijknamigen kleinzoon(?) Joost Elias, uit Den Bosch, de
l a a t s t e door ,,Geertruytge Jacob Elias, weduwe van
z(aliger) Mr. Philips van Heymesen, in sijn leven Organist
binnen ‘s-Hertogenbosch”, een dochter, en Reyer Pietersz.
Elias, een kleinzoon van Jacob Elias vertegenwoordigd.
Ter vergemakkelijking van het overzicht zijn de hierboven genoemde personen in de nevenstaande genealogische tabel samengebracht.

”

11) Pui-Inteekenregister (van ondertrouw) te Amsterdam, 31 Maart
1582 : “Op huyden . sijn gecompareert. . Jacob Elias van ‘a Hertogenhossche, oudt Xx111 iaere. wonende tot Hoore. met Mr. Jacob (Mattheuss.), stadtsroedragher énde also syne moed& binnen ‘s Hertogenboasohe es wonende, so heeft Mr. Jacob, sijnde synen oom, des
moeders verwillinge in te brengen, ter eenre” enz.
.

Roomschgezinde Hollandsche Geslachten

(Ramp, van Poelenburgh (Speyart),
Heereman e. a.)
in betrekking met den Keizer,
door Mr. R. BI J L S M A.
Uit de genealogische litteratuur is het bekend, dat
in het tijdperk der Geunieerde Nederlandsche Provinciën
de Keizers aan verschillende leden van Hollandsche
geslachten, die trouw waren gebleven aan het Roomsche
geloof, hun gunst hebben bewezen door verheffing in
den adel van het H. Roomsche Rijk. Van dergelijke
adelsverheffingen tijdens de regeering van Keizer Ferd i n a n d II (1619-1637) vermelden wij hier den adelsbrief, in 1627 gegeven aan leden van het Haarlemsche
geslacht De Kies (sindsdien De Kies unn when), welk
diploma gereproduceerd is bij : Wittert van Hoogland.
Het geslacht Il’iltert (na p. 1160).
Eene andere verheffing in den adelstand van het
H. Roomsche Rijk is die, welke in 1630 ten deel viel
aan een eveneens Roomsch Haarlemsch geslacht, aan
de vier gebroeders Ramp. Het diploma -waarvan een gewaarmerkt afschrift zich bevindt in het archief Heereman
van Zuydwijck 1) - maakt in den considerans melding
van de broeders als ,in orthocioxa religione constantes”.
De geadelden waren zonen van Frederik Romp en
Willemina van Sonnevelf. In 1696 was Frederik Ramp
ter’ Leenkamer van Holland beleend met de hofstede
Rolland (onder Overveen bij Haarlem); in den leenbrief
wordt hij gequalificeerd : burgemeester van Alkmaar.
Als vroedschap dezer stad vinden wij Frederik Dircxz.
R a m p tot ongeveer 1693 vermeld op de regeeringslijsten, samengesteld door den gemeen te-archivaris Bruinvis. Spoedig daarop blijkt Ramp de stad Alkmaar te
‘) Het arohiefgedeelte uit het Nederlandsche tijdperk vsn dit ge.
slaoht is tijdelijk in bewaring op het Algemeen Rijkserchief.
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hebben verlaten; in een schepenakte van 1600 (aanwezig in het archief Heereman v. Z.) wordt hij gezegd
te Haarlem te wonen. Zijne echtgenoot0 \Villemina van
Sor~neoelt was blijkens akten (bewaard in het genoemde
archief) eene dochter van Andries Willemsz. van Oudshoorn te Alkmaar en Willemina van Sonnevelt.
Het adelsdiploma van 1630 noemt Dirk, Pieter, Egbert
en Andries Ramp. Aan Andries Ramp can Rolland kwam
in 1652 de hofstede Rolland, waarmede deze na den
dood van zijn broeder Dirk beleend werd.
In 1660 sloten twee dochters van Andries Ramp van
Rolland (gehuwd met Cornelia Panser uit Schiedam)
huwelijken met leden van Roomsche Hollandsche geslachten, over welke hier enkele mededeelingen mogen
volgen.
Willenaina Ramp van Rolland huwde met Jacob Speyart
va11 Poeleuburgh. Over het geslacht waartoe deze Jacob
van Poelenburgh (zich later noemend Speyart van P.)
behoorde, zijn authentieke gegevens gepubliceerd door
Elias, Vroedschap van Amsterdam I; daarbij kan men
raadplegen: Wüstenhoff en Bruinvis, De Alkmaarsche
Familie Van Teylingelt (Genealogische en Heraldische
bladen 1912 Jaargang 7); Bloys van Treslong Prins
en Belonje, Gerlealogisnhe en Heraldische Gedenku;aardighederz in en uit de kerken der provincie Noord-Holland.
Jacob Speyart van Poelenburgh was een kleinzoon van
Floris Barthoudsz. van Heeckelel,, zeepzieder te Amsterdam,jen diens echtgenoote Catharina Pietersdr. van Teylingerl. Uit dit huwelijk werd geboren een zoon, die
zich Jonker Jacob Barthoud oan Teylingen noemde. In
1647 werd deze ter Leenkamer van Holland beleend
met de hofstede Poelenburgh (onder Heemskerk in Eennemerland). Jacob van Teylingen warr Poelenburgh (gelijk
hij zich ging noemen) stond in verwantschap tot den in
1667 geädelden Adriaen de Kies t*an Wisselt te Haarlem,
die gehuwd was met J o s i n a vara Teyliragen.
Deze Josina was een dochter van Bartholomeus Augustijnsz. von 1 eylingejl, zeepzieder te Amsterdam, en
LUargriet Barthoudsdr. ,van Heeckelen (zuster van den
hiervoor vermelden Floris Bz. v. H.); zij was dus een
volle nicht van Jacob Barthoud capa Ieylingen van Poelenburch.
Laatstgenoemde was gehuwd met Isabella Pallaes
vara der Starre. Na zijn dood kwam in 1636 de hofstede aan zijn zoon, in den leenbriet genaamd J a c o b
oan Poelenburch. Een bij den leenbrief’ geregistreerde
akte van procuratie maakt melding van Isabella Pallaes
vata der Starre en van den grootvader Floris Barthouds,
destijds te Alkmaar woonachtig, die eveneens met den
achteruaam Poelenburch wordt aangeduid.
Jacob van P. ging zich later noemen Jacob Speyart
/Jara Poelenburch. Na zijn dood werd in 1680 de hofstede overgedragen aan een Amsterdamsch koopman.
.larob Spejyart e n ~\‘illemiraa Ramp hadden een zoon
Dirck; deze, voor wien de toevoeging Poelenburch reëele beteekenis verloren had, zou den naam Speyart van
\Voerden gaan dragen.
In de genealogische litteratuur der 190 eeuw over
het geslacht Spei7ort r%ara Woerden komt Jacob Barthoud
vcira 1 eyliizgen v a n Poelenburch voor met den lateren
achternaam van dit geslacht. Van dezen Jacob Barthoud
Spey& wordt dan verder medegedeeld - zie Rietstap,
Wapenboek ualt den _Nederla,ndschen Adel - dat hij in

Keizerliiken dienst gestreden heeft tegen de Turken in
Hongarge. De bijzonderheden der mededeeling zijn kennelijk foutief, maar toch kan de kern ervan historisch
juist zijn l).
De andere schoonzoon, dien Aradries Ramp vari Rolland
in 1660 kreeg, was Dirck Heereman van Zuydwijck. In
diens testament van 1669, te Amsterdam gepasseerd,
komt het praedicaat ,, Jonker” voor ; gewoonlijk wordt
hij, aangezien hg den graad van licentiaat in de rechten
had, vermeld als Mr. D. H. v. Z.
Dirck H. v. Z. was de zoon van Mr. Silvester ( o o r spronkelijk Yastard) Heereman te Amsterdam, in 1636
gehuwd met A n n a Dirxdr. van Sayieten, weduwe Mr.
Joost Boelens. In 1606 was Mr. Silvester H. beleend
met de kleine heerlijkheid Zuydwijck (aan de Gouwe
bij Boskoop).
Het geslacht, waartoe Heereman behoorde, was reeds
in de eerste helft der 16” eeuw te Amsterdam gevestigd.
Heereman Oijsbrechtsz., gehuwd met Jacobje Jacobsdr.
Bam, had als jongsten zoon Claes Heeremansz. (1662
- 1650), die het geslacht voortzette. Van diens vele
zouen uit zijn huwelijk met Volckge Vastardsdr. kreeg
alleen Vastard (die den achternaam H e e r e m a n g i n g
dragen) nakomelingschap.
Hoe de familie Heereman in hare maatschappelijke
positie omstreeks het midden der 17” eeuw bekend stond,
kunnen wij vermeld vinden bij Van Domselaer in diens
BescArijui?,ge tata Amsterdam (uitgegeven 1666), waar
deze schrijver in een bepaald verband, doch zonder den
naam van het geslacht te noemen, dit karakteriseert
als : Roomschgezind en schatrijk.
Domselaer maakt gewag van eene beroering, die in
het jaar 1666 te Amsterdam groote ontsteltenis heeft
gewekt: de epidemische psychische ziekte, uitgebroken
onder de weeskinderen. Van den diepen indruk, die dit
gebeuren heeft achtergelaten, getuigt ook Hooft wanneer hij in zijne Nederlaradsche Historien ervan melding
maakt. De oorzaak der ziekte werd aan beheksing geweten en als voornaamste schuldige aangewezen Jacobge
Jacobsdr. Bam; bijzonderheden over deze zaak, ontleend
aan bescheiden in het Amsterdamsch stedelijk archief,
zijn gepubliceerd door Ter Gouw in diens Geschiedenis
van Amsterdam Deel 6.
Blijkens de akte van huwelijksvoorwaarden in het
familiearchief Heereman van Zuydwijck was Jacobge
Jacobsdr. Bana sinds 1662 de echtgenoot0 van Heereman
Ciijsbrechtsz. Wanneer nu Domselaer van haaz geval
rept en daarbij mededeelt, dat haar nageslacht in zijn
tijd nog in leven was en bekend stond als een Roomschgezinde en schatrijke familie, dan is geen twijfel mogelijk of hier worden de Heeremans bedoeld. De bescheiden, aanwezig in het familie-archief, kunnen de
juistheid der karakteriseering ten volle bevestigen.
Over den loopbaan van Mr. Siloester en diens broeder
.7ohan Heereman vinden wij gegevens in aanteekeningen,
die in den aanvang der 18” eeuw gesteld zijn door Mr.
Frederik Jacob H. v. Z. (zoon van Mr. Dirck en A n n a
1) Ten aanzien der bijzonderheden is het voorts opmerkelijk, dat
in genealogische aanteekeningen over de geslachten Pallaes van der
Starre en Speyart van Woerden, opgesteld in de 18’ eeuw (aanwezig
in het archief Heereman van Zuydwijck), wordt medegedeeld, dat
Isabella’s vader Dirok Pallaes van der Starre heeft gestreden tegen
de Turken bij Belgrado in dienst van Keizer Ferdinand 111 (sio).
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R a m p ) . Deze aanteekeningen vermelden, dat zoowel
Silvester als Johan in Keizerlijken dienst (d. w. z. van
Ferdinand 11) zijn geweest, en dat Johan Heereman in
het Keizerlijk leger onder den graaf de Merode heeft
gestreden. Verder vernemen wij uit deze aanteekeningen,
dat Mr. Dirck H. v. Z. in 1658 aanwezig is geweest
bij de kroning van Keizer Leopold te Franckfurt en
dat hij naar aanleiding dezer plechtigheid in den adelstand is opgenomen l).
Mr. Frederik Jacob Heereman ran Zuydu$jck was
woonachtig te Utrecht en had tot buitenverblijven het
kasteel Oudegein bij Jutphaas, gekocht in 1705, en het
kasteel Hagestein bij Vianen, in 1712 geërfd van zijn
broeder Dirk. Na den dood zijner echtgenoote Elisabeth
van Scherpenzeel tot Rumpt 2) heeft Mr. Frederik Heereman v. Z. de stad Utrecht metterwoon verlaten om
zich anno 1725 te vestigen in Roermond. Deze stad,
destijds hoofdplaats van Oostenrijksch Opper-Gelder,
was, na den Spaanschen successieoorlog, in 1716 krachtens tractaat aan den Keizer gekomen. Dat Heereman
zich juist in deze stad der Oostenrijksche Nederlanden
heeft gevestigd, vindt waarschijnlijk zijne verklaring in

eene reeds uit de Spaansche periode dateerende aanraking met Opper-Gelder, waar hij geldelijk belang gekregen had bij eene heerlijkheid, gelegen in dit gebied
en ressorteerend onder den Raad en Leenhove te Roermond. Door Mr. Frederik Jacob Heereman van Zuydwijck was namelijk in 1683 het zeer aanzienlijk bedrag
van 25 000 rgksdaalders (patagons) op rente geleend
aan Leopold vorst Dietrichstein te Weenen. Deze had
daarvoor verbonden de inkomsten der vrije heerlijkheid Stad en Lande van Wachtendonck in OpperGelder, welke heerlijkheid hem was aangekomen door
het huwelijk met Maria Dorothea vorstin Salm, gravin
van Geleen en Amstenrade, vrijvrouwe van Wachtendonck. Door zijne vestiging in Oostenrijksch OpperGelder te Roermond kwam nu Mr. Frederik H. v. Z.
in de nabijheid te wonen van het stadje Wachtendonck,
destijds in het Pruisische gedeelte van Opper-Gelder
gelegen.
Mr. Fredurik H. v. Z. bleef tot zijn dood te Roermond
woonachtig; van zijne vier zonen zouden er twee, die
huwden en het geslacht voortzetten, zich onderscheidenlijk te Munster in Westphalen en te Keulen vestigen.

Barthoud Dircxz. van Heeckelen
I

I
Margriet Bdr.
van Heeckelen

X

Bartholemeus
Augustijnsz.
van Teylingen

I
Floris Bz. vin Heeckelen
(later: van Eel*nburch)

Dirck Egbertsz. Ramp

Heereman Gijsbrechtsz.

I
Frederik Ramp
beleend met Rolland 1595

Claes Heer?mansz.

I

X

X

Volckge Vastardsdr.

I

I

Willemina (van Oudshoorn)
van Sonnevelt

Catharina Pieter&.
van Teylingen

I

I
I
I
I
I
Jacob Barthoud
Dirck-Pieter-Egbert-Andries
Ramp van
van Teylingen
Rolland
(later : van Teylingen
X
Adel H. R.
van Poelenburgh)
Adriaen de Kies
X
Rijk
1630
Cornelia
i n keizerlgken
van Wissen
Panser
krugsdienst (1)
Adel
H. R. Rn k beleend met Poelenburgh 1627
I
1627.”
x
I
Isabella Pallaes van der Starre
i
Josina van
Teylingen

I

I

X

Anna Dircxdr.
van Swieten

I

I

I

I

Mr. Frederik Jacob Heereman van Zuydwijck

Dirck Spey’art van Woerden

medegedeeld door A. HOYNCK

in keizerloken d i e n s t
beleend met Zuydwdck
1656

Johan
Heereman
in keizerldken
krggsdienst

Anna
)( Mr. Dirck Heereman
Ramp van I
ran Zuydwgck
Rolland
1 Adel H. R. RQk 1 6 5 8

Jacob van Poelenburgh X Willemina
Ramp van
(later: Speyart van
Poelenburgh)
I Rolland

Genealogische aanteekeningen uit de archieven van
de heerlijkheden Rhoon en Pendrecht, 1454 -1796,

I

Mr. Vastard
gtezEa)

I

P A P E N D R E C H T.
(Vervolg van XLVIII, 612.)
VAN

21. 9.1609. ,Schepenen in Tuyll zijn ,,Pieter van Asperen

van Vuern., heer tot Vuern, ende Mertert Hans.”
Van Asperen zegelt met twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken; de helm gekroond.
Merten Hans zegelt met een lelie; helmteeken :
eenvlucht(ziefig.n”6).-DeheerR.T.Muschart

1) Het origineele adelsdiploma van Juli 1658 bevindt zich in het
familiearohief H. v. Z op kasteel Surenburg in Westphalen.
2) Deze had in 1716 geërfd de heerlgkhoid Lisse en het aldaar gelegen huis Dever.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

teekent hierbij aan: ,Deze Pieter van Asperen
envanvueren voert op zijn zegel van l.g.1608
in de Volmachten der Geldersche Leenkamer
als helmteeken : 2 adelaarspooten met de klauwen omhoog naast elkaar en als schildhouder
rechts eene naakte vrouw aanziend gesteld,
met beide handen een sluier voor het lichaam
houdende; als schildhouder links: een leeuw
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- Deze Marten Hans voert op zijn zegels van
19.6.1696, 20.9.1609 en 25.3.1663 [Heeft deze
laatste akte wel op denzelfden persoon betrekking, A. H. v. P. 31 als helmteeken een lelie
tusschen antieke vlucht. Op de acte, waaraan
laatstgenoemd zegel hangt, onderteekent hij
tevens en blijkt daaruit, dat zijn naam eigenlijk lnghenshous is, en hebben wij dus hier te
maken met een lid van de Opper Gelresche
familie Ingen Huysz [het Duitsche In jenem
Haus], Ingen Housz, Ingenhousz, Ingenhuijss,
Ingen HOUSZ, Inghen Huijs, Inghenhous, Inghenshous, dat de aldaar zeer veel in familiewapens voorkomende lelie voert”.
24. 6.1610. Meester Adviae?a Smeul en Huybrechl van der
Meer, als gecommitteerden van de gemeene
ingelanden van het Buitenland van Rhoon.. .
enz.
. . . . . 1610. Van wqlen Aren2h Cornelisz. Pnpouzce, gewoond hebbende te Rhoon, leven drie dochters : Elytabeth, Geertgen en Annetgen Ariënsdr.
1614 à 1616. Verpachting van den zeedijk onder Rhoon
,beginnende bij de sloot van Albrandswaard
.af, tot het heulken van Jan de Raet toe”.
. . . . . lö2d. Ontvangbewijs van J. van Bochoven, als rentmeester van den heer Johan Hes, ambachtsheer
van Piershil.
24.12.lG23. Heyndrick Aertsz., Cornelis Wadde en Adriaen
Pieterst. Roonaer zijn landeigenarenin Rhoon.
Omstreeks 1623. Jan Simonsz. val& der Pelde, dijkgraaf
(van.. . ?,l, is de zoon van Simon Janszn., landmeter te Dordrecht, die met zijn broeder Cornelis Janszn., eveneens landmeter aldaar, een
grondkaart teekent. (Vergelijk hierboven,
Aug. 1698).
Omstreeks 1623. Pieter Adriaensz. van Hoogendick woont
,onder Rooden”.
5. 4.1624. Da,ryëll c’nn Coppenhooll, Jan Corilelist. Pater,
Cornelis Leenaertsz. de jon.ge Rooboll, de weduwe van Maerten Qhìjsberts eo Pieter Qhoelieffs zin eigenaren van landerijen in de heerlijkheid Rhoon.
6. 5.1624. Voor ,Adrioen Hejldricz. Outr’aet, Schout, en
Leender Cowelisz. en Jacob’Adriaensz. Horddijck, Heemraden in Barendrecht, rechterlijcke
vergadert siinde, compareert”. . . enz. Outraet
komt ook 30.5.1644 als schout voor.
23. 6.1624. De heer van Carnisse: Heer Gedeon van den
Boetselaer ende A.sperefz, heere van Langerack
en ‘t Heijlichrijck, ambassadeur-ordinaris bij
den conmck van Vranckrijck van wege de
Staten-Generael der Vereenigde Nederlanden,
beweert het recht te hebben om met fuiken,
korven en zegens te doen visschen binnen de
bedijkte Coedoot van Carnis.
24. 2.1626. Cornelis Dircxsz. Pot pacht voor 16 jaren
,,den ouwen dijck tot Rhoon, die in huere gegeven es tot een koeij”, zooals blijkt uit de
rekening, gedaan door den ,waersman van
den Ouwendijk”.
4. 3.1625, stilo antique. Dirck(?) de Voocht van Rijnevelt; joncheer . , . . de Poochl van Rijnevelt canonick der kercke t’utrecht; joncheer Eeijn-
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drick de Voocht van R@zecelf ridder der 3alye
van Utrecht, commandeur tot Doesburg;

Adriaen van Benesse; Willem van &me.we;
Johan ran Wittenhoce (Uuttenhove?) as&
steeren bij het-sluiten van de hnwelijksvoorwaarden van heer Pieter van Rhoon en Pendrecht ende joffrouw Elisabeth de Poocht van
Rijrlecelf, toekomenden bruidegom en bruid.
6. 4.1627. Jacob Ariensz. zegelt als Schout van Rhoon;
(Zie fig. no. 6.)
9. 6.1627. Joncheer Johan de Hinoiosa zegelt als ,,ruwaert ende bailliu ‘s Lants van Putten” enz.
(Zie fig. no. 7.)
Xmstreeks 1627. In de ,Hoofdsommen van Renten ten
laste van Rhoon ende Pendrecht” komen de
namen voor van Vrouwe M a r i a Ralaller,
vrouwe van Middelburch ; jonckvrouwe Alidt
ran d e r Duz.jn, weduwe van heere Amelìs
van Bouchorst ; Claes Cornelisz. Coowneef.
4. 6.1630. Anna van der Aa, weduwe van saliger jonckheer Qooseu@n van -Stralen, voor de eene
helft en Il’alborch van Boshuijten voor zichzelve en als procuratie hebbende van hare
twee broeders voor de andere helft,, tezamen
erfgenamen van jonckheer Phìlips van der
Au, hebben ontvangen.. . enz.
,29. l.lti31. (Jaartal slecht leesbaar). L. van BuschuZjsen,
als lasthebbende van joffrou Johanna van
Slnecck, weduwe van saliger Mr. J a c o b v a n
der Burch van Oudaen, heeft ontvangen van
den Edelen heer Pieter vaja Roon 712 G. . . enz.
27. 6.1631. Joffrou Johanna run Sneeck, weduwe saliger
meester Jacop van der Burch. Laatstgenoemde
blijkt verwant te zijn met Pieter Pielersz. val1
der Burch, te Schiedam (Vergelijk: 11.6.1606).
1.1632. L. pa?a Lodestez$n, rentmeester van de kercke
tot Delft, heeft ontvangen. . . enz.
2.12.1632. ,Mr. Michiel Bramius in z,ijn leven leeraer
ende predicant binnen den dorpe der heerlijcheijt van Rhooden, deser werelt overleden”.
16. 1.1642. Heer Pieter van Roeden, heer van Roeden,
roept de gewezen veerluijden Cornelìs Janszn.
Pau en Pieter Adrioensz. op.
1. 6.1643. De heer van Rhoon verleent consent aan
Adriaentge Bastìaens Casieleijn, weduwe van
J a n Wìllems de Bel, tot ,het h o u d e n v a n
herberg, wijn en bier in Rhoon”.
7. 4.1644. Cornelis Leenderlsx. Roobol is bruiker van een
drogen dijk in de heerlijkheid Rhoon. Eveneens Cornelis Wadden.
30. 6.1644. Attesteeren voor ,Schout en Schepenen in
‘t d o r p Rooden” de navolgende personen,
allen ,arbeijders, slooters en delvers, wonende
in de heerlijkheid van Rheden”, b e h a l v e
Maerlen Leenderlsr., d i e i n w o n e r v a n d e
heerltjkheid Albrandswaard is. De aangegeven leeftijden zijn ,ontrent”. Jan Benrìcxszn. Carb$a, 69 jaar; Joost Cornelìs Vlaming, 67 i ; Leenderl Ariensz. Hord$, 46 j. ;
Maerten Leendertsz., 48 j ; Oillis Cornelisz.
den Otter, 46 j; Oirbair Ariënsz., 63 j.; Bastiaen Aernoutsz., 44 j.; Jan Ariënsz. Moeracues, 36 j.; Abraham Arië»az. ïUoerscaes, 30 j.;
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Aert Andriesz. 30 j.’ Zij hebben allen deelgenomen in het ,amoveeren van aerde” op
13. 6.1643.
6. 6.1647. Pieter Rendricksen Roonaer, dijkgraaf wonende te Delft, en Pieter Adriaenszn. Hoo,geadijk, wonende te Rotterdam, worden gesommeerd tot betaling van den omslag, door
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rhoon.
21. 8.1647 M. C. van Innet*elt maakt een kaart van de
Coedoodt.
. . 5 1648. Pieter Elo,is van der Sallem, gheswoore lantmeester, maakt een copie van een oude kaart.
4. 9.1649. Brief van Pieter van Rooden, heer van Rhoon
eu Pendrecht, dato 4. 9.1649, aan den heer
Pieter van Renesse, wonende op ‘t Huis te
Baertwijck tot ‘s-Gravenhage. (Aan een brief
van: J. A. van Sypesteyn dd. 23.10. 1888 te
‘s-Gravenhage ontleen ik het onderstaande :
Naast het huis van Furnée in het Noordeinde - vroeger de Sint-Sacramentskapel
en later de Engelsche kerk - had, of liever
heeft men nog een gang, loopende naar de
Oude Molstraat en bekend als de Gasthuispoort. Eenige jaren. geleden was die gang
.nog open voor ‘t publiek. Nu is ze aan de
zijde van de Oude Molstraat afgesloten. Ten
Zuiden van die gang vindt men nog een
oudemannetihuis; ten Noorden vond men
vroeger een zeer groot huis met een toren
en dat bekend was als een der oudste huizen
van Den Haag. In 1670 was daarvan eigenaar Cornelis de Jonge, heer van Baardwijk,
:
rekenmeester van Holland. Hij stierf in 1678.
In 1677 werd het afgebroken en op het
terrein werden twee huizen gebouwd. Nu
is daarin eene Roomsche school (van SintWillebrord) gevestigd. Dat is het huis van
Baardwij k.)
. . . . . 1660. Voor ,Co&aen Meijs, Schoudt, Conzelis Cor?leliszn. Mosterdijck, Pieter Claesz. van der
Voorde ende Aren ,7ansz. ‘t Manhelge, Sche‘.
penen van Oudt Nieuw Rockainge, Strijpe
ende Lodderland mitsgaders Stuijffacker, gelegen in den lande van Voorne” v e r s c h i j n t
A r e n Arensz. Arckenbout en draagt over
,aan d’ Heer Aldert van Drie1 31 G e m e t e n
. lands.. . enz.
22.12.16&4. Jacob Bonstoe, bailluw tot Schiedam, is in
geding met den heer van Rhoon over zaken,
de crimineele justitie rakende.
26.11.1662. Pieter Aerse Boers heeft ,2 margen 260roe
land, Putse maet, onder Nieuw-Pendregt”.
X11.1 662. Cornelis Pieterse de Jongh idem 11 margen
217 roe.
26.11.1662. Nicolaus Stampioen ,landtmeeter bij den Hove
van Hollandt etc., in Schielandt geädmitt e e r t ” , geeft attestatie (wellicht een zoon
van den Rotterdamschen landmeter Jan Stampioen, en even als deze een lid van het bekende geslacht van kaartenteekenaars. Zie :
Nieuw Biogr. Woordenb.).
26.11.1662. De erfgenamen van jouffrou Amerentia van
Drie1 zaliger en Reijltge van Soelen bezitten

land onder Nieuw-Pendregt. Laatstgenoemde
idem 16.6.1669.
6. 4 1666. De heer van Rhoon geeft consent aan Be+
drik Evers van Rijt om in de heerlijkheid
Rhoon zijn beroep van wagenmaker uit te
oefenen.
I . . . . 1666. De heer van Rhoon beroept Ds. Huex als
Dredikant te Rhoon. De Classis van Schieîand weigert aanvankelijk hem ,te confirmeeren”, doch wordt ,daartoe bevolen” bij
vonnis van den Hove van Holland (zie over
Haas ook 2.4.1698 en 2.2.1707).
21.10.1666. De Buck is predikant te Pernis.
23. 1.1667. Pieter van Duvelant, heer van Rhoon en
Pendrecht, stelt Wilhelmus Kool (Cool) tot
predikant te Rhoon aan.
30. 1.1667. Cornelis van Praet zegelt als notaris publiek
tot Rhoon in rood lak met een schuinkruis.
87. 6.1668. De heer Pieter van Vossenaer, heere van
Sterrenberch, gouverneur van Willemstad,
colonel van de guardes van de Staten van
Holland en West-Vriesland, geeft volmacht
ten behoeve van Mr. Johs. Adrianus Hooft,
advokaat voor den Hove van Holland.
16. 6.1669. Pieter i*an IVossenaer, heere van Sterrenburg cedeert en transporteert aan en ten
behoeve van den heer Pieter van Duvelant
van Rooden, heer van Pendrecht, Giessendam enz., als genaast hebbende eenige landerijen, gekocht door den heer J o h a n n e s
N’assenhocen, belend ten Z.: de heer v a n
Doubele en Heijlige can Zolen; ten N. : de
weeskinderen van Pieter Mengh.
4. 9.1671. Johan Willem du Faget, geseijt van Assendelft, is heer van Heijnenoort.
9. 8.1676. Arent van Raresteijn heeft testament gemaakt.
! a9.10.1683 Dominicus van Ocerschie, heere van Souburgh,
Isbrant van Orerschie, juffrouw Sophia Maria
v a n Overschie, Dirck 1Vutier.q heere van de
Werve, als getrouwd hebbende Johanna Lambertina uan Overschie, hebben gezamenlijk
als crediteuren van de heerlijkheid Rhoon
en Pendrecht procuratie gegeven aan Mr.
Joost uan Leeuwen, advokaat voor den Hove
van Justitie.
19. 4.1684. ,,Betaald aan juffrouw Collaerts voor 2 jaere
gage of dienst als gouvernante, gedaen op
‘t Huis te Roon, 200 Gulden”.
19. 4.1684. ,Betaald aan .Paulus Boogaert, gewesene
knecht en hovenier op ‘t Huijs te Roon, 180
Gulden”.
19. 1. 1686. De weduwe van Heijndrick Leende&. Qroenendijk is een zeker bedrag schuldig wegens
,,omslagen van dijkkosten”.
. . . . . 1688. Sebastiuen van der Couck wordt ,vermidts
quade compartimenten” van het ambt van
secretaris van Rhoon en Pendrecht, gedeporteerd. Aangesteld wordt Hubertus Sagius.
28. 4.1690. Voor Schout en Schepenen van Rhoon compareert Arnoldus van Aken, procureur bij
de respectieve hoven van justitie in Holland,
als gestelde executeur van het testament
van wijlen den heer Arend van Raveste&,
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en verkoopt aan den graaf van Portland
een boomgaardje, groot circa 16 roeden.
6. 6.1691. Leendert Pietersz. Pisscher, wonende binnen
den dorpe van Poortugael, heeft een erf en
boomgaardje verkocht, belend Huych Groenendijk.
16. 7.1694. Lecijn van Dij& boekdrukker wonende bij
de Luijterse Vest in ‘s-Gravenhage.
ll. 9.1694. S. A. en J. P. Anemaet (de voorletters zijn
echter onduidelijk geschreven), landmeters,
maken een kaart van den Portlandspolder.
2. 4.1698. Christophorus Haax (zie boven : Ao 1666)
zegelt als predikant te Rhoon.
(Zie fig. no. 8).
ll. 3.1698. Carolus Bernisius is predikant te Oostvoorne.
31.10.1699. Graaf Benlinck, hebr van Rhoon en Pendrecht, geeft procuratie aan Wijnand Pannekoek, secretaris van de heerlijkheid Stoutenburg, wonende te Amersfoort.
31. 6.1703. Mr. Nicolaes Palts is de zoon van M a r i a
van der Vlies, weduwe Pnlts en thans echtgenoote van Jan Cruyd.
12. 6.1703. Mr. Cornelis Pelletier koopt het Huis te
Pendrecht, te Rhoon, met tuinen, boomgaard
bezuiden en bewesten het huis, vijver, oude
boomgaard met zijn slooten rondom en verder
3 hont lands erfpacht. In April 1704 nemen
Ary Janszn. Langstraeten en Cornelis Jacobse
van den Bergh het ,schieten en nieuwdelven”
van een vijver aan. De erven van J a c o b u s
Tromer, b a l j u w v a n R h . e n 16.12.1811 te
Heusden overleden, verkoopen in Maart 1817
,een kapitaal groot heerenhuis genaamd
Het Huis te Pendrecht aan de Dorpsstraat
te Rhoon met circa 600 roeden boomgaard
en tuin. Den 9 Oct. 1818 staat L u d o u i c u s
Pogelensank, predikant te Rhoon, af, draagt
over en belooft te vrijwaren het huis genaamd Het Huis te Pendrecht aan C o r n e l i s
Ary Dekker, Mattheus Marinzu Schepman,
schout en secretaris van Rhoon, Klaas Cornelis de Koning, bouwman, Floris Kleinjan,
bouwman en Ary Flonkert, bouwman.
31. 8.1713. De erfgenamen van wijlen A b r a h a m uan
Beveren, heer van Oost- en West Barendrecht, stemmen er in toe dat de woning
van 42 morgen 205 roe, onder Pendrecht of
Carnisse, wordt opgedragen aan Pleun Leendertsz. Groenenboom.
17. 2.1721. Staes Jansz. van Gelder is huurder van den
koornmolen van den graaf van Portland,
heer van Rhoon en Pendrecht.
. . . 1749. Pieter Feteris en Ary uan Il’ijngaarden tot
kerkmeesters in Rhoon verkozen.
1760 à 1751. A b r a h a m Jéllico, predikant te Aalburg,
solliciteert om beroepen te worden als predikant te Rhoon.
6. 9.1751. Jan de Vries, gezworen landmeter, heeft
een copie gemaakt van een kaart van de
limietscheiding van Rhoon en de Domeinen,
van omstreeks 1669.
. . . . 1762. Daar rentmeester Schimmel in het laatst van
1762 overleden is, wordt Tromer op een

tractement van 200 guldèn ‘ s j a a r s a a n g e steld tot baljuw, schout en secretaris van de
heerlijkheid Rhoon, voor het verkrijgen van
welke ambten hij 16000 gulden betaald heeft.
Door protectie van den heer van Rhoon
(graaf Bentinck) is Tromer geplaatst in de
regeering der stad Schiedam.
16. 7.1749. A-eellje Santweg, weduwe van Pieter Hollaer,
verkoopt een stuk land in’ den Zegenpolder,
belend professor Adrianus Kattenburg en Jan
van Gelder.
20. 7.1760. Brief van Melchior Bolstra, geadresseerd aan
Pieter Feteris, collecteur der Gemeenelandsmiddelen in ,de Roonse Marktschuit” in de
Rijstuinen tot Rotterdam.
. . . . 1768. Isaac Tromer solliciteert naar het ambt van
: rentmeester en penningmeester van ,, de Grondheeren van Charlois”, aangezien de tegenwoordige functionaris Cosnelzs Schalke reeds
85 8 86 jaar oud is en bovendien zwak en ziekelijk. Van de grondheerlijkheid Charlois zijn
ongeveer 60 van de 80 aandeelen in het bezit
van de stad Rotterdam.
3. 3.1769. Dirk Walboom, meester smid, verkrijgt den
eigendom van een huis, schuur, erfpacht en
smidswinkel te Rhoon.
28.12.1773. Adriaen Blaukamer en Willem Pleytsz. (Onduidelijk; wellicht moet gelezen worden Willem P. Leijtez.) beiden landmeters, maken een
kaart ten behoeve van den heer van Rhoon.
ll. 6.1776. Leendert Janse Hordijk krijgt gift van een
huis en erf onder Rhoon.
10.12.1794. Hendrik Willem van Z<jll de Jong, adjunctschout, Cornelis Tijsz. Pons en Pieter Jacobsz.
Koolen, schepenen in den dorpe en ambachtsheerlijkheid van Hoogvliet.
19.11.1796. Voor Schout en Schepenen van Rhoon compareert Pieter Huijgen de Jongh, wonende te
Pernis.

Beknopte geschiedenis en verkorte genealogie
van het geslacht

Greydanus,

door Ir. M. R. I D E M A GREIDANUE.
(Vervolg van XLVIII, 309).

V. Petrus Greidanus (Greydanus), te Rijperkerk geb.
12 en ged. 29 Januari 1747, koopman ‘r), orga41) In gort, tabak, zeep, zout, olie, jenever. Zie o.a. in Reohterlijke
archieven Friesland :
Proclamatieboek van Sohoterland, dd. 18 December 1’771/22 Januari/
19 Februari 1772, betreffende den aankoop door Petrus Greidanus en
Eite Jansen (gehuwd met een zuster van TriJntje Harmens Faber,
de 1’C” vrouw van Petrus Greidanus), ,. beiden te Heerenveen “van
seekere huijsinge en gortmakerie o.a., gelegen op ‘t Heerenveen” van
Lammert Luitiens, Mr. Gortmaker op ‘t Heerenveen voor 971 ggl.
Recesboek Aengwirden:
12 Febr. 1782. ,,Jan Zeeper coopman tot Leeuwarden contra Petrus
Greijdanus, ooopman op ‘s Heerenveen om betaling van 263 oargl.
15 st. herkomende wegens geleverde oly en zeep, ingevolge Boek en
rekeninge”.
13 September 1785. ,,T. Cootstra, ooopman tot Leeuwarden contra
Petrus Greijdanus coopman op ‘t Heerenfeen om 71-5-5 als rest van
meerdere, wegens geleverde tabak, ingevolge Boek en rekeninge”.
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nist 4 “), koster 4 3 ), lid van het gemeentebestuur van
Aengwirden 44), in 1811 provisioneel waarnemende
de functie van Maire der gemeente VanTjalleberd’s),
te Heerenveen (eerst Schoterland, daarna Aengwirden), i_ Heerenveen (Schoterland) 26 December
1814; tr. 10, proclamatiën Heerenveen (Sohoterland)
19/26 .Mei en 3 Juni 1771 !!!‘@j&je (Te/xm2ia) Harm e n s 2iuber, d. v. H a r m e n Jaus en Binkjen P!/tters 4 6, ; tr. 2” Tjalleberd 28 Augustus 1784 Geerfje
Jelles Tasma 47), ged. Grouw 21 O c t o b e r 1 7 8 9 ,
d. v. Jelle Ulbes te Grouw en J o h u n n a Douwes;
tr. 3” Heerenveen (Schoterland) 7 October 1798
Grietje Klnasses de Boer, -f Heerenveen (Aengwirden) 24 Augustus 1827.
Uit het eerst’8 huwelijk o.a.:
1 Jacob Greidonus, geb. Heerenveen (Aengwirden)
10 en ged. Heerenveen (Schoterland) 26 September 1779, Mr. zilversmid te Heerenveen, t
Heerenveen (Aengwirden) 28 December 1810; tr.
Heerenveen (Schoterland) 23 Februari 1806
Joukjeu Mtrrtinus Vee&rn, i_ Heerenveen (Aengwirden) 9 Mei 1806.
2. Harmen Greidanus (Greydanus), geb. Heerenveen
(Aengwirden) 6 en ged. Heerenveen (Schoterland)
19 October 1783, goud- en zilversmid te Wolvega,
+ Wolvega 29 December 1866, tr. Weststellingwerf (Wolvega) 11 September 1811 Sjoukje Jongschaap, te Wolvega geb. 10 November en ged.
6 December 1789, t Wolvega 16 April 1861, d. v.
Gerrit Pals, schoenmaker en ouderling Ned. Herv.
Gem. te Wolvega, en Catharina Smit(h).
Uit dit huwelijk alleen dochters.
Uit het tweede huweliik:
1. *telle, volgt VI;
2. Qeertje Greydanus, geb. Heerenveen (Aengwirden)
11 en ged. Terband 31 Mei 1789.
Y

VI. Jelle (Petrus Jacobus) Greydanus, geb. Heerenveen
(Aengwirden) 31 October en ged. Terband 13 November 1786; 4 Juli 1809 benoemd tot Koninklijk
notaris te Heerenveen; in 1816 aldaar organist 4e);
in 1833 ,majoor bi;j den staf in Aengwirden bij den
Landstorm in Friesland” 4 s), I_ Heerenveen (Aeng‘? Van 1803 af, volgens de Provinciale Almanakken.
‘Y In 1805 voloens de navolgende uitzsafposten in het Rerkvoogdiiboek Ned. Herv.Gem. te Ouaschoot: -*7 Jan. 1805, betaald sañ $.
Grcidanus, koster H veen wegeos klokluiden van Rintske Ekkes”
en 14 December 1805 betaald aan P. Greidanus 1 gl. 12 strs wegens
een verrotting en klokluiden van het kind van Jan Kok.
“j Sedert 1804 volgens de Provinciale Almanakken. Zie ook:
Weesboek van Aengwirden dd. 8 Sept. 1805, 19 Sept. 1805 en 2 5
Januari 1806, de huwelijksakte van zijn zoon Hartien dd. 11 Sept.
1811 en het Register van familienamen van Aengwirden van 1812.
‘%) Zie Register van familienamen der gemeente Tjalleberd (Aeng
wirden) dd. 29 October 1811.
‘I) Zie Weesboek van Aengwirden: dd. 13 April 1787 benoeming
van een Vadministrator” over de goederen van Binkjen Pytters. geërfd
door de kinderen van “haar dooter Triintie Easmens. bii PetrusGreidanus
in egte verwekt, gevolgd dK 23 J&&i 1788 dóoi een ,,Inventaris
der nagelatene goederen van wl. Binkjen Pytters, WedO Hamen Jans
Faber op ‘R Heerenveen onder Aenowirden overleeden. ten sterfhuize
bevond&.>’
‘7) Zuster van den bekenden Grouwster klokmaker: Douwe Jelles
Tasma.
43) Zie “De Navorscher”, Jaargang 22 bladz. 520.
49) Zie in ,,Leeuwarder Courant” van 12 Maart 1833 No. 21: ,,Staat
van het kader der Officieren bij den Landstorm in Friesland, in een
alphabetische orde”.

wirden) 2 Augustus 1842, tr. Aengwirden 1 September 1811 Szcsanna le Heux, n e b . H e e r e n v e e n 2 0
Januari en ged. Heerenveen (Sc&terland) 8 Februari
1789, j- Heerenveen (Aengwirden) 7 Mei 1841, d. v.
Petrus, chirurgijn te Heerenveen, en Inkjen Johannes.
Uit dit huwelijk:
Grietje Geertruida Greydanus, geb. Heerenveen
(kanton Heerenveen, grietenij Schoterland)8 Januari
1812, $ Heerenveen (Aengwirden) 8 Maart 1883,
tr. Heerenveen (Aengwirden) 29 Mei 1832 Ghiel
Cornelis de Vrieze, te Heerenveen (Schoterland) geb.
28 Augustus en ged. 20 September 1807, apotheker
te Heerenveen (Aengwirden), t Heerenveen (Aengwirden) 26 Augustus 1869, z. v. Halbe Atses, koopman te Heerenveen (grietenij Schoterland), en Jeltje
Ghiels van den Bergh.
Vbis. Siebe (Sybe) Greidanus (Greydanus), te Mantgum
eeb. 17 en Eed. 23 Anril 1762; 22 Juni 1778 lidmaat te Maitgum; 1 November’1778 schoolmeester
te Spannum, aldaar tevens koster, organist, klokkenist en dorprechter ; September 1823 deed hij
vrijwillig afstand van zijn betrekking van onderwijzer aan de openbare school te Spannum; 1781
-1811 diaken Ned. Herv. Gem. Spannum en
Edens, t Spannum 11 Januari 1833; tr. Spannum
9 April 1780 Willemke Hesselius, te Edena geb.
19 Augustus en ged. 7 September 1760, t Spannum 13 April 1798, d. v. Ds. Gentius, Ned. Herv.
Predikant te Spannum en Edens, en Tjitske Smeding.
Uit dit huwelijk o.a.:
Jacob, volgt VL
Taeke, volgt VIbis.
Jetalje, volgt VIter.
VI. Jacob Greijdanus, te Spannum geb. 24 Juni en
ged. 8 Juli 1781, landbouwer te Marrum, + Marrum
28 Juli 1867, tr. Marrum 29 Mei 1808 Keinke
Aukes Fennema, te Leeuwarden geb. 13 November
en ged. Jacobijnerkerk 14 December 1786, t Marrum 28 April 1869, d. v. Auke Eeltjes, landman te
Hiaure, en Baukje Sybrens Oostrenga.
Uit hen een tak van landbouwers te Marrum in
Friesland, welke tak aldaar nog bestaat.
VIbis. Taeke Greijdanus, te Spannum geb. 8 en ged. 10
October 1784, landbouwer eerst te Hydaard, later
te Tzum op ,,Groot Laquaart (Laekwerd)“, 1841
-1813 Kerkvoogd Ned. Herv. Gem. te Tzum, $
T z u m 11 April 1869, tr. Hydaard 3 April 1809
\Ciy&ig Feikes Bijlsma, te Hydaard geb. 22 NOvember en ged. 1 December 1782, + Tzum 22
Augustus 1869, d. v. Feike Jacobs en A k k e J a n s
\F?ynin.
Uit dit huwelijk een zeer uitgebreide tak van
landlieden te Tzum, welke tak thans nog sterk in
bloei is.
Eén der kinderen:
rSybe, volgt VII.
VIL Sybe Greidanus, geb. Hydaard 26 Juni 1811, landbouwer te Tzum op ,,Groot Laekwerd”, 1866-1868
ouderling Ned. Herv. Gem. te Tzum, t Tzum 9
April 1872, tr. Franekeradeel (Franeker) 13 Mei
1848 Hiltje Lieuwes Lanting, geb. Tzum 9 No-
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vember 1832, t Tzum 24 April 1901, d. v. Lieuwe
Jans, landbouwer te Tzum, en Antje Harmens
Roopmans.
Uit dit huwelijk o. a.:
Lieuwe, volgt VIII.
VIIK. Lieuwe Greidanus, geb. Tzum 21 April 1861,
landbouwer te Tzum op ,,Qroot Tjallum”, 10 Sept.
1882 lid Kiescollege Ned. Herv. Gem. te Tzum,
tr. Franekeradeel (Franeker) 6 Mei 1876 Cornelia
Oosterhaven, geb. Tzum 1 Februari 1867, d. v. Sytxe
Pieters, landbouwer en diaken Ned. Herv. Gem. te
Tzum, en Sybrigje Sybrens Bakker.
Uit dit huwelijk o. a.:
S,yóe, volgt 1X.
1X. Sybe (Siebe) Qreidanus, geb. Tzum 20 Maart 1877,
landbouwer te Tzum, lid van den Gemeenteraad
van Franekeradeel, tr. Franekeradeel (Franeker)
19 Mei 1900 Pietje Greìjdanus, geb. Boxum 20
September 1879, d. v. Jelle Jacobs - een kleinzoon
van Jan Qreijdanus (zie VIbis, hieronder) - en
Qrielje Dirks Rager.
Kinderen :
! ‘_k
1. Urietje C;zreidanus, geb. Tzum 13 December-1900;
2. Cornelia Qreidanus, geb. Tzum 13 Juni 1902;
3. Lieuwe Breidanus, geb. Tzum 12 Juli 1903;
4. Jelle Qreidanus, geb. Tzum 17 Augustus 1904, Oat.
1929 prod. ex. Theologie aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam ;
6. Trijntje Greidanus, geb. Tzum 1 December 1900;
6. Antje Greidanus, te Tzum geb. 12 Mei 1907 en
+ 9 Januari 1917;
7. Hiltje Qreidanus, geb. Tzum 29 Maart 1909;
8. Minke Qreidanus, geb. Tzum 17 September 1912;
9. Sietse Greidnnus, geb. Tzum 23 Februari 1926;
10. Jacob Breidanus, te Tzum geb. 29 September 1917
en t 29 November 1922;
ll. Antje Greidanus, geb. Tzum 8 December 1919.
VI ter. Jehtje Creidanus, te Spannum geb. 2d Augustus en
ged. 7 September 1794, tot 1862 schoolonderwijzer
te Burgwerd, daarna Rqks-ontvanger te Anjum,
t Anjum 29 November 1866, tr. Wonseradeel (Bolsward) 22 September 1821 Beitske Althusius, te Heeg
geb. 27 October en ged. 19 November 1797, + Ylst
18 Juli 1866, d. v. Johannes Jans, landbouwer, en
Jenljen Tjerks Veldhuis.

Uit dit huwelijk o. a.:

Johannes, volgt VII.

Petrus, volgt VIIbis.
VII. Johannes Greijdanus, geb. Hurgwerd 24 Juni 1822,
schoolonderwijzer te Ferwerd, 1_ Utrecht 1 April 1900,
tr. het Bildt (St Anna Parochie) 29 December 1863
Hermina Wopkes de Jong, geb. St. Jacobi Parochie
11 Juli 1830, f Ferwerd 8 Januari 1893, d. v. ropke
Jacobs, schoolonderwijzer en schrijver van een bundel
godsdienstige poëzie, te Sint. Jacobi Parochie, en
Jannetje Jobs Posthuma.

Waarvan thans nog nakomelingen o. a. in de Ver,
Staten van N. Amerika.
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VIIbis. Petrus Greijdanus, geb. Burgwerd 7 Mei 1826,
landbouwer te Oosthem, adm. Kerkvoogd Ned. Herv.
Gem. te Oosthem, Abbega en Folsgare, lid van den
Gemeenteraad van Wymbritseradeel, t Oosthem 11
October 1914; tr. 1’ Sneek Hiltje Anskes Kuipers,
geb. Oosthem 12 Januari 1836, t Oosthem 24 April
1863, d. v. Anske Siebes en Ruurdtje Klases Goslinga;
tr. 2” Sneek 17 Juli 1864 Setske Damstra, geb. Ylst
10 October 1821, _t Abbega 30 Januari 1905, d. v.
Jan en Aaltje Haitsma.
V ter. Ymte Qreidanus (Qreydanus), te Mantgum geb. 8 en
ged. 16 September 1704, van 1 April 1781 tot aan zijn
dood schoolmeester te Jorwerd, alwaar tevens dorpsrechter 6 O), i_ Jorwerd 25 Januari 1827 en aldaar begr.,
tr. 1” Jorwerd 18 Mei 1783 IC‘i/~jeu Jans Strikwerda,
te Winsum geb. 7-9 en ged. 19 October 1760, t vóór
29 Juni 1788, d. v. Jan Durks en Trijntje Lammerts;
tr. 20 Jorwerd 29 Juni 1788 illaryke Cornelis Strikwerda, t Jorwerd 6 Januari 1827 en aldaar begraven.
Uit het eerste huwelijk bestaan thans nog enkel
vrouwelijke afstammelingen.
Uit het tweede huwelijk o.a.:
1. Cornelis, volgt VI;
2. Jan, volgt VIbis ;
3. Petrus, volgt VIler.
VL Cornelis Qreidan.us, tg Jorwerd geb. 16 en ged.
29 Maart 1789, landbouwer, eerst te Hylaard, dan
te Jorwerd, -I_ Sorwerd 16 Februari 1862, tr. 10.
Hylaard 31 Augustus 1811 Antje Jentjes Groustra,
te Hylaard geb. 8 en ged. 27 November 1791, jHylaard 30 Augustus 1826 en aldaar begraven,
d. v. Jentie IVillems, landman te Hylaard, en Grietje
Yartens; tr. 20. Baarderadeel (Weidum) 12 Februari
1831 Pytie Jochems Kingma, wed. Douwe Jurjens
Kingma, te Oosterend geb. 24 Januari en ged. 6
Februari 1780, t Wirdum 14 Mei 1863, d. v. Jochem Heeres, koopman te Jorwerd, en Dieuke Yntes.
Uit het eerste huwelijk verscheidene nakomelingen, thans o.a. te Hempens, in de Ver. Staten
van Noord-Amerika, in Californii5, te Cubaard, te
Menaldum, en verder o.a.:
Jentje, volgt VII;
Ymte, volgt VIIbis.
VIL Jentje Grerjdanus, geb. Hylaard 29 October 1812,
landman te Jorwerd, i_ Jorwerd 24 November 1888,
tr. Hennaarderadeel (Wommels) lb: Mei 1839 Aaltje
Pieters Jouwsma, geb. Tjerkwerd 6 Maart 1816, t
ao) Zie o.a.:
Rechterlijke Archieven Friesland, 24e Hypotheecq-Boek van Baarderadeel 1787-1800.
Fol. 87. ,Uilkjen Reinders Wede van de Coopman Jouw Gerlofs
te Oosterwrerum bekent bij deezen opregt en deugdelijk schuldig
te weezeu aan Ymte Greidonus, schoolmeester en Xarike Strikwerda
Eetelieden tot Jorwert. Een zomma van Een Duizent Caroli Guldens”
el;oPen,5ti Juni 1790 \ingeschreven 19 .May 1791);
. “Jacob Versohun Secretans van Baarderadeel verklare
bij deezen schuldig te zijn aan Ymte Greidanus Schoolmeester en
Dorpregter van den Dorpe Jorwert, en Marijke CorneZi~ egtelieden
de somma een duisent caroli gis” enz. “Acturn Jorwert den 28 July
1790 (ingeschr. 23 Bebr. 1795)“;
en Deel 21 van ,De Vrije Fries”: Dr. G. A. Wumkes ,,Een dagboek uit den Patriottentid”, bladz. 187, 191 en 193.
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Jorwerd 19 Juli 1902, d. v. Pieter Sierks en Wypkje

Jans !Vynstra.
Kinderen o.a. :
Jan, volgt VIII.
VIII. Jan Qreijdauus, geb. Jorwerd 3 Maart 1862, land-

man te Jorwerd op de eigen boerderij ,,Op de
Fennen” 6 1 ), tr. Baarderadeel (Weidum) 14 Mei
1884 Jitske Ales Bijlsma, geb. Jorwerd 11 April
1866, d. v. Ale Wietzes en Jetske Durks Bijlsma.
Kinderen thans t,e Akkrum en Jorwerd.
VlIbis. Ymte Greijdanus, geb. Hylaard 8 December 1814,
landbouwer te Lollum, i Lollum 28 December
1871, tr. Hennaarderadeel (Wommels) 27 April
1 8 3 8 Trijntje S,+es Elo, geb. C u b a a r d 2 7 J u l i
1812, + Lollum 18 Maart ISSS, d. v. S@e Geerts
en’ Klaaske Syizes.
Kinderen o. a. :

Cornelis, volgt VIII.
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Korte verklaring der Heilige Schrift : ,EphezePhilinnenzen”. Kamnen 1926 :
,Sch~~ftgeloof’ en C&oniek”, ‘Kampen, 1927 ;
Kommentaar op het Nieuwe Testament X111.
,De brieven van de Apostelen Petrus en Johannes,
en de brief van Judas”, Amsterdam, 1929;
,,Het Meerderheidsrapport van het Curatorium
in zake het Doctoraat aan de Theologische School
te Kampen”, Kampen 1929;
tr. Rotterdam 6 Januari 1904 Maartje Kruithof,
geb. te Charlois 13 Mei 1874, d. v. Arie, aannemer
te Charlois, en Janna Stehouzoer;
4. Jan, volgt IXbis.
6. Trzjntje Elo Greijdanus, geb. Witmarsum 19 Maart
1881, tr. Paterson (New Jersey) 26 October 1911
Cornelis Rietveld, geb. Numansdorp 23 September
1880, z. v. Arie en Arentje Apeldoorn;
6. Sytze Elo, volgt 1X ter.
(Wordt vervolgd.)

Sytse, volgt VIIIòis.

VIII. Cornelis Greijdanus, geb. Lollum 8 December 1841,
vertrok 1893 met vrouw en verscheidene kinderen
naar de Ver. Staten van Noord-Amerika, + Paterson (New Jersey) Januari 1916, tr. Wonseradeel
(Bolsward) 27 Februari 1868 Klaaske Idserda, geb.
Makkum 22 Augustus 1840, -/- Maart lS27, d. v.
Seekle Douwes en Roukje Faber.
,Kinderen o. a. :
1. Ymte, volgt 1X.
2. Reukje Greijdanus, geb. Bayum 12 Februari 1869,
t Wortington (Minnesota) 27 Maart 1921, tr.
Wonseradeel (Witmarsum) 18 Mei 1891 Siebe
Haitema, geb. Schraard 17 Februari 1862, werkzaam bij de Wolverine Brass works te Grand
Rapids (Michigan), z. v. Jan en Boukje van der
Peel!.
3. Prof. Dr. Seakle Greijdanus, geb. Arum 1 Mei

1871; aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
ingeschreven 18 September 1896, alwaar hij tot
doctor in de theologie promoveerde 20 November
1903 op proefschrift : ,, Menschwording en Vernedering”; 10 Januari 1904 geref. predikant te
Rozenburg, 11 Juni 1911 idem te Zuid-Beijerland
en 26 Juli 1916 idem te Paesens en Moddergat;
aanvaardde 19 December 1917 het hoogleeraarsambt aan de Theologische school te Kampen
met het houden van een rede over ,,Schrift,geloof
en exegese van het Nieuwe Testament” (gedrukt te Rotterdam 1917); Rector in 1922 en
1927; redacteur van het ,Friesch Kerkblad” in
1916 en 1917 en schrijver van:
,De openbaring des Heeren aan Johannes”.
Doesburg, 1907 ;
Korte verklaring der Heilige Schrift : ,Galaten”.
Kampen, 1922 ;
n Hoofddoel en Qedachtengang van Lucas’
Evangelieverhaal. Kampen, 1922;
Kommentaar op het Nieuwe Testament XIV:
,De openbaring des Heeren aan Johannes”, Amsterdam, 1926 ;
Il) Op de weilanden, die niet voor hooilanden gebruikt worden.

KORTE MEDEDEELINGEN.
Van den Bergh van Lexmond.
Ter aanvulling van het gepubliceerde in de Maandbladen van Januari, Februari en Juni kunnen wellicht
de navolgende gegevens dienen, ontleend aan het in
mijn bezit zijnde geslachtsregister, afkomstig van de
familie de Gimmer uit Arnhem:
.
11. Johannes van den Bergh. Is & 1672 met zijn gezin
naar A’dam verhuisd, omdat ,die famielje in 1672 veel
overlast gehad heeft van de Munsterschen en andere
vreemde troepen”.
III. A. Willem uan den Bergh. Hij trouwde 18 Augl.
1686 en overlijdt 6 Februari 1734, en Cornelia Zeeuw
overlijdt 24 Mei 1731.
Uit dit huwelijk zijn geboren:
1. 1686. - 13 Sept.: Anna, t 1 April 1689.
2. 1687. - 6 Nov.: Jan, I_ 9 Nov. 1687.
3. 1688. - 12 Nov. : Elisabeth.
4. 1690. - 16 Juli: Jan, t 1 7 4 8 .
6. 1692. - 24 Nov.: Anna, t 1766.
6. 1694. - +5 Jan.: Cornelia - zie Nederl. Leeuw.
7. 1696. - 9 Febr.: Willem, $ 1760.
8. 1698. - 14 Maart: Jacoba.
9. 1700. - 24 AugE.: Paulus, t 7 Sept. 1700.
10. 1702. - 21 Mei: Anthollie, t 18 Sept.

Jacoba is 4 Oct. 1736 te Amsterdam gehuwd met
Ds. Daniel de Gimmer, geb. te Arnhem 16 Febr. 1700
en gestorven als predikant te Zwolle 6 Jan. 1763. (Zie
over hem de Biograf. woordenboeken).
Jacoba is gestorveu te Zwolle den 80~ Aug. 1747.
Uit dit huwelijk een dochter, die gehuwd, en twee
zoons, die ongehuwd zijn overleden.
111. B. Anthony van den Ber.oh en Marreije Kort zijn,
volgens het opschrift van de gedenkpenning, gehuwd
19 Anril 1693.
Ter gelegenheid van hun goudela bruiloft lieten zij
deze zilveren penning slaan met het navolgend gedicht:
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Een grijs en vroolijk paar
Doet hier door dankbaarheit,
Op ‘t gouden feestaltaar
Een offervuur ontbranden
En hoopt op Gods Gena
O m namaels vroeg of spa
In ‘t Hemelrijk te landen.
‘t Goude f’eest 1743.

schilders behoorde. Daar werd onze Hendrik van der
Borcht d. j. in 1614 geboren. In 1636 leerde deze te
Frankfort, waarheen zijn vader in 1627 was verhuisd,
den bekenden Engelschen diplomaat en kunstvriend
graaf Arundel kennen, die hem in 1637 tot beheerder
zijner kunstverzamelingen in Engeland maakte. In 1642
vestigde hij zich met Arundel te Antwerpen (1642 tot
omstr. 1646 of 48) en bleef ook na diens dood in relatie met de familie en met den toenmaligen Prince of
Wales (Karel II). In 1662, 1664 en 1668 wordt hij dan
in Amsterdam als schilder vermeld en zijn naam dan
ook wel eens Uurgh gespeld. Voor de bronnen en verdere gegevens verwijzen wij daar genoemd boek van
Valentiner.
Het zou voor de kunstgeschiedenis van zeer groot
belang zijn, indien door genealogische gegevens of door
onderzoekingen van ter zake k.undigen zou komen vast
te staan, of - zooals Valentiner het voorstelt - inderdaad de beide schilders één persoon zijn, dan wel dat
er bepaalde aanwijzingen bestaan, die deze indentiteit
onmogelijk maken.
Misschien is een der lezers van dit tijdschrift in de
gelegenheid, hierop een afdoend antwoord te geven.

Voor zoover mij bekend is deze penning nimmer beschreven.
V. Anthony van den Bergh, ged. 1740, en zijn echtgenoote Elisabeth Pott, schonken het orgel in 1791 (zie
A. J. van der Aa in zijn Aardrijkskundig Woordenboek
der Nederlanden bij Lexmond). Hij was in 1836 nog
in leven en woonde op de Keizersgracht.
J a n en/of IC’iElem, hier voren onder 11 - 40 en 7e genoemd, moeten ook nog nakomelingen gehad hebben.
Zoo is er in ‘t register nog sprake van:
a. Derk van den Bergh, die één dochter nagelaten
heeft, I~$~tje Hendrikje, geh. met Kersje Kersjes t e
A’dam.
b. Cornelia, gehuwd met Leendert van der Meulen,
in ijzerwaren op de Buitenkant te A’dam.
c. . ...> gehuwd met Meindert Steenharner, koopman
in lakens en stoffen te A’dam.
L . H . BODDE BOUMAN.

Van der Borcht en Van der Burch.
In het onlanga verschenen boek van W. R. Valentiner over den kunstschilder Pieter de Hooch l) heeft
deze schrijver een belangrijk hoofdstuk gewijd aan een
meester, die in zijn beste werken Pieter de Hooch zeer
nabijkomt: H e n d r i k I*an der Burch (Bzcrgh). Reeds in
,Oud Holland” Jrg. XXXIX, 1921, blz. 121 vlgg. had
wijlen Dr. C. Hofstede de Groot dezen tot dusver nagenoeg onbekenden schilder weer naar voren gebracht en
de weinige omtrent hem bekende data samengesteld:
26.l.1649 wordt hij lid van het Delftsche S. Lucasgilde
en in 1664 wordt hij als vertrokken vermeld; van Oct.
1608 tot 1.6.1689 is hij te Leiden woonachtig, waar hij
31.12.1663 opnieuw opduikt en zijn contributie voor het
gilde betaalt; eveneens 8.12.1634 te Delft, waar hij
tevens de contributies over zijn ,verloopen” jaren voldoet.
Volgens Valentiner zou deze kunstenaar echter identiek
moeten zijn met een anderen schilder en graveur, over
wiens levensomstandigheden wij heel wat uitvoeriger
zijn ingelicht, n.1. met Hendrik van der Borcht d. j.
(Borgh, Borch, Borg& Burcht, Burgh, Burg) Zijn vader,
de kunstschilder Hendrik van der Borcht de oude, was
in 1683 te Brussel geboren, maar reeds op driejarigen
leeftijd met zijn familie naar Frankenthal in de Palts
gevlucht, waar hij tot de bekende aldaar gevestigde
kolonie van protestantsche Zuid-Nederlandsche kunst1) Pieter de Hooch. Des Meisters Gemalde in 130 Abbildungen,
mit einem Anhang über die Genremaler urn Pieter de Hooch und
die Kunst Hendrik van der Burchs. Stuttgart, Berlin und Leipzig,
1930. (KIassiker der Kunst,, Band XXXV).

H. S C H N E I D E R.

Gemeentewapen.
Bij Koninklijk Besluit van 9 October 1930, no. 80 is
aan de gemeente Oldekerk het navolgende wapen verleend: doorsneden: 1 in goud eene kerk met aangebouwden toren aan de rechterzijde van keel; 11 gedeeld:
a in azuur een adelaar van goud, getongd, gebekt en
gepoot van keel; b in zilver een op een uit den schildvoet oprijzenden berg van sabel geplant kruis van keel,
v e r z e g e l d v a n weerszijde van een schamel van hetzelfde. Het schild gedekt met eene gouden kroon van
drie bladeren en twee parelen.

Waterschapswapen.
Bij Koninklijk Besluit van 26 September 1930, n”.
60 is aan het Waterschap n Het Buitenveld” het navolgende wapen verleend, zijnde: gedeeld : 1 in sabel vier
golvende dwarsbalken van zilver; 11 in sinopel een
stralende effen zon van goud. Het schild gedekt, met
een gouden kroon van drie bladeren en twee parelen.
VRAGEN
~~_-

EN

ANTWOORDEN.
__.___

Kroesen. (XLVIII, 319). TViZlem Egbert Kroesen, de
oud- luit.-generaal en Leger-comm. in N. 0. T., die te
Scheveningen 2~ Juni 1873 overleed, was de zoon van
Frans Kroese (blijkens zijn doopacte) en diens eerste
echtgenoote Cornelia de Valk.
Genoemde Frans Kroese werd ged. te Haarlem (Luth.
K.) 31 Mei 1789, i_ Vaassen 24 Feb. 1871 als gep.
kapt., ridder Nederl. Leeuw, gerechtigd tot het dragen
der Citadel-Med. en het Metalen Kruis, zoon van Huibwt
en Johanna hlaria Koek.
V.

M. G. W.
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Lantsheer. (XLVIII, 263). De fichescollectie van het
Landsarchief te Batavia levert tot nu toe het volgende
op ten name Lantsheer (Laizdsheer).,
1. Jacob(us) L. was 13 Mei ..169? en 28 A p r i l 1 6 9 9
doopgetuige te Batavia; als opperstuurman 0. 1. comp.
komt hij als executeur test. voor in het test. vhn den
bottelier Andries Wieland, op 23 Feb. 1687 te Batavia
gemaakt voor nota Fred. &ichault. Op 2 Feb. ltì87 was
deze A. \I’ieland dood.
2. Jan L. werd 22 Nov. 1713 schipper (volgens personalia, doch,, niet’ in resolutie gevonden).
3. .7an L.,, ond,erkoopman’buiten emplooi werd 19 Feb.
1717 soldijboekh. te’illabasser 11 Feb. 1724 provisioneel
s a b a n d h a a r a l d a a r ; o p 13 F e b . 1 7 2 6 ,mits tijd van
ex$ratïe”” natir Batavia verlost; 5 N o v . 1 7 2 6 o p p e r hoofd van een commissie voor handelsdoeleinden naar
Qanj~qm+ip ; op 27 Juui 1767 koopman op f 60 ‘Sm.
ter ,aanmoediging, omdat hij in diverse functies 11 jaar
te Makasser was geweest; bij res. van 1 Maart 1729
van, bovengenoemde commissie g&%cusoerd wegens oneetiSgh&d- met den sultan; Ir! M e i 1 7 3 0 o p p e r h o o f d
van Cheribon, als taalkundig en thans buiten emplooi
te dezer $ede (Batavia); 3 Sept. 1734 verlost om te
repätrieeqm.
i ‘,,4. nikhiel L., schipper, werd 7 No.v. 1 7 1 9 c o m m a n dant der r,+oucvloot, en was 29 Juni 1706 doopgetuige
,te Ba?. I
5. Pieter jacobu+,, ,wonende buitan de Bott. poort
te. @al* als burger, test. ald. 28 Maart 1749 nats Nr.
6.. caT+ der .,roort; zijn v+der was MaGlus L , die met
d.es testat&_+ zusteys Th%resa en ;2taGz L. te D e n d e r monde woonde; hij was vroeger voor de kamer Zeeland in C!@ dienst geweest; zijn huishoudster was de
vrije vrouw Emmerentia Thomas; hij werd 4 Mei 1700
op het Buiten Portug.r,kerkhof te Batavia begr. uit
zijn huis aan de Nieuwe$agmolen naast de Eruitmolen.

,Catharina van Leemput” in De Utrechtsche Volksalmanak van 1843. Deze verwees o.m. naar den ,veelal
nauwkeurigen en, mag ik er bijvoegen, naauwgezetten
geslacht-schrijver Ferwerda” en haalde diens genealogie
van onze familie (a0 1763) aan. De aangehaalde woorden gelden zeer zeker die genealogie, in welke ik, hoewel
zij vrij uitvoerig is, nimmer eenige onjuistheid van beteekenis heb aangetroffen. Echter juist over de vraag
hoe de evenvermelde. Catharina van Leemput van zich
zelf heette, hangt een geheimzinnig waas, dat ik in die
artikelen niet volledig vermocht op te heffen en dat,
juist in verband tot de door den heer J. gestelde vraag,
verdient hier te worden vermeld,
Ferwerda, t.a.p. zegt van Digna van Leemput (tr.
Pieter van Dam): ,dochter van Johan van Leemput, enz.
en van Catharina de Berghes ten Essendelle; heeft het
kasteel Vredenburg met een ijzeren hamer opgeslagen,
enz. Zij was van de familie van Oeorgius Ludovicus de
Berghes, Prins-Bisschop van Luyk” enz.
In mijne familie bestaat een schilderij (portret), waarvan een copie aanwezig is op het Centraal Museum te
Utrecht en waarop hare moedige daad aanschouwelijk
is voorgesteld. Daarboven staat (met een gedeeld wapen) :
,,C. de Berges ten ESsendelle, H u y s v r o u w v a n I. uan
Leemput”, onder het portret: ,,Cafrine de Berges” m e t
een bekend tweeregelig vers op die daad.
Onder de 8 kwartieren, waarmede haar achterkleinzoon
Nr. Pieter van Dam, die van 1662 tot 1706 advocaat
(= secretaris) van de Oost-Indische Compagnie was, in
de Oude Kerk te Amsterdam werd begraven, komt voor
De Berghes ten Essendelle. Ileze grafsteen bestaat nog
ongeschonden.
De bovenbedoelde Prins-Bisschop van Luik moet
zijn geweest Corfaelis van Bergen ot de Berghes, die i n
1638 als zoodanig werd benoemd, in 1644 zijn ontslag
nam en in 1546 stierf. Hij was een zoon van Cornelis
en van Maria vali Zevenbergen.
NU doet zich de eigenaardigheid voor, dat de genealogie- van Dam bij Ferwerda, het portret van Tryn
van Leemput en vermelde grafsteen vrijwel de eenige
drie mij bekende plaatsen zijn, waar haar eigen naam
als ,de Berghes ten Essendelle” wordt vermeld. Daarentegen blijkt uit tal van acten, uit het oud-archief van
Utrecht opgediept en door mij t.a.p. vermeld, dat zij
C a t h a r i n a Voornen (soms t’a?a Voorn, van F’oern, enz.)
heette. Acten, waaruit dat blijkt, loopen vanaf 15%
tot en met 1620, ongeveer 14 jaar na haar dood. Alleen
vindt men nopens haar overlijden en begraven in de
Rekeningen van de Fabriekkamer van den Dom 1606/7:
,,Recepta de pulsatione companarum.
Item 20 Jannuary 1607. In obitu et funere Catherincn
Berges, vidue quondam Johannis de Lemputten, salvator
bis, 12 st.” Zooals uit de aanteekeningen van Arnold
van Buchell blijkt, was haar echtgenoot Johata Jacob.
vma Leemput, bierbrouwer, haar 22 Juli 1690 voorgegaan
in den dood.
De even aangehaalde aanteckening is, voor zoover
mij bekend, de eelzige oude acte, waarin Jnn (Johan)
van Leemput(ten)‘s vrouw (de) Berges (ten EssendeEZe)
wordt geheeten.
Mogelgk kan de heer Jordaan bij zijn nadere o n d e r z o e k i n g e n o f eenig ander lezer nader licht in deze
duisternis ontsteken?

11 elt.

B. v. T. P.

Leemputt (van). (Xb~III, 30). De vraag, docr den
heer Jordaan gesteld, vond in de kolommen 93 en 94
gedeeltelQke beantwoording door twee inzenders, waaronder onze Redacteur.
Daar de heer J. inlichtingen in het algemeen vroeg
nopens vermelde familie en met de bedoelde beantwoording het onderwerp nog geenszins is uitgeput,
moge hier worden medegedeeld, dat door mij in De
Navorscher, 1911, blz. 410 e.v.; Nav. 1914, blz. 276 e.v.;
Nav. 1916, blz. 118 e.v. en N a v . 1917, blz. 149 e.v.
tal van genealogische gegevens zijn medegedeeld betreffende de toenmalige Utrechtsche familie can I;eemput.
Hoofdzakelijk betroffen die gegevens Jan Jacohsz.
van Leemput, schepen, kapitein van de burgerij en
brouwer te Utrecht en zijne echtgenoote Catharina, i n
den volksmond T r y n can Leemput of Tryn van Limpen geheeten, die in 1677 de eerste hand heeft geslagen
aan- het Spaansche kasteel Vredonburg te Utrecht.
Zoowel omtrent dit echtpaar, hunne verwanten en
inzonderheid hunne dochter Digna, die mijn voorvader
Pieter van Dam (1.548 tot 1634), raad, schepen en butgemeester te Amersfoort trouwde, treft men daar tal
van b$zonderheden aan. Ook worden vele bronnen vermeld, waaronder een artikel van Nr. J. 1. D. Nepveu
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Overigens strekt het vorenstaande ter bevestiging
van de meening van Mr. Valck Lucassen, dat de mededeeling, als zo; Catharina van Leemputt (ex matre de
Berghues) hofdame geweest zijn van Koningin Maria,
de gemalin van den Koning-Stadhouder Willem 111, op
een vergissing moet berusten. Wel moet een zoon van
Catharina van Leemput (Adam?) omstreeks 1677 aan
het Spaansche Hof hebben vertoefd. Toen men daar het
uit Holland overgezonden portret toonde van haar, die
de eerste hand aan het kasteel Vredenburg had geslagen, moest hij wel verzwijgen, dat het zijne moeder
was !
Aan het slot van zijn mededeelingen neemt de heer
Valck Lucassen aan, dat de door den heer Jordaan bedoelde ,Gatharina van Leemputt (ex matre de Bergbes)”
een zuster zou zijn geweest van Digna v. L.
van Dam en dus een dochter van Catharina,
van den burgerhopman Jan Jacobszn. van
wier naam zij dan zou hebben gedragen. Die

W. E.

VAN

D
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de vrouw
Leemput,

PAN

ISSELT.

Persijn (van). (XLV, 61). De stamreeks van A n n a
(Johanna) Catharina Henrica van Persijn, gehuwd met
Mr. Cornelis Cla,nt Schatter, is als volgt:
1. Abraham Persiju.
11. Pieter Pers& X 2. VI. 1641 Anthonetta Daoidsd.
M usses.
111. David PersZin X i n t w e e d e h u w e l i j k l l . X .
1676 Catharina van Binkenhout.
IV. Jan Petxijn X 24. 1. I 706 Maria Elisabeih van
Ceulen.
V. dnna Catharina Henrica van Persijn.
Warms.

November 1770 en huwde te Noordgouwe 2 Sept. 1744
Joharlna de Rock, ged. Zierikzee 20 Oct. 1720, tzierikzee
7 Dec. 1784, dochter van Jan de Koek en Elisabeth
van 1Jsselsteijn. Voor de door hem beklegde functies
zie genoemd werk, pag. 663.
Weltevreden.

W. F.

HARTMAN,

Rijswijck (van). (XLVIII, 176, 204, 277, 319) Johan
can Rijswijck, capitein, X Godefridn Kelfkens 13-4-1672
Arnhem. (Trouwboek N.H;).
R.

P. M. v. w.

tr. Pieter

dochter is
er inderdaad geweest. Zij werd geboren omstreeks 1662,
st. Dec. 1629, doch was - zooals blijkt uit een door
mij in Nav. 1911, blz. 417 vermelde notariëele acte
dd. 16 Jan. 1620 0. St. toen weduwe van za. QhZjsbert
van Nijendaell. Zij had vele kinderen en woonde toen
hoogstwaarsch@lgk te Utrecht. Van de onderste!ling,
dat de dochter van Trijn van Leemput een vijftigtal Jaren
later aan het hof van onzen Koning-Stadhouder zou
hebben verkeerd, blijft dus ook zeer weinig over.
Ten slotte zij vermeld, dat ik bijna 20 jaren geleden
in briefwisseling ben geweest met wijlen ons eerelid,
Kolonel Wagner, over den achternaam van mijn voormoeder Catharina van Leemput. Hij schreef mij o.m.:
,,Het was in die tijden niet ongewoon, dat rijke burgers
(en daartoe zullen de van Leemputtes behoord hebben)
hunne genealogie opsierden met adellijke namen”. Op
grond van hetgeen toen reeds door mij was gepublioeerd, kwam de heer Wagner tot de slotsom: ,,mijne
opinie is, dat de beroemde Trijn is Catharina Voornen,
dr. van Willem Voornen, en dat zij niet is eene Berghes
ten Essendelle. . . . - Neem maar gerust aan, dat de
burgers Leemput geen adellijke dames uit die voorname geslachten van Zuylen en de Berghes gehuwd
hebben”.
‘s-Gravenhage.

gedoopt te Zierikzee 13 Mei 1716 als zoon van Willena

Ruyte en Susanna de Vos. Hij overleed te Zierikzee 6

J. H. P E R S T J N.

Ruyte-de Kok. (XLVIII, 266). Volgens P. D. de Vos’
De Vroedschap van Zierikzee is Dr. Michiel Ruyte

Strick van Linschoten. Een Freiherr von dem Bussche
was gehuwd met eene jonkvr. Strick run Linschoten.
Wie waren haar ouders en grootouders?
R.
P. M. v. W.
Wolff (van der)-Daak. (XLVIII, 266). Volgens P.

D. de Vos’ De Vroedschap van Zierikzee is Jacobus
van der Wolf geboren te Brouwershaveh 21 Oct. 1680
als zoon van Jau rsan der 1Volff en Anna van Miggrode.
Hij overleed te Zierikzee 24 Nov. 1737 en huwde te
Nieuwerkerk (Duiveland) 20 Mei 1732 Rutteria qaak,

geb. Zierikzee 17 Maart 1697, t Zierikzee 11 Déc. lp?2,
dochter van Adriaan Daak BU Rutteria Hayman. Vwr
de door hem bekleed0 functies zie genoemd werk, pag. Bfl@.
Weltevreden.

W. F. HARTMAN.

Wapen Stadnitski. Het exlibris van Pieter Stadniteki,
vader van Johanna Koopmans geb. Stadnitski, vertooet
het volgende wapen, waarbij de kleuren niet zgn aangegeven. Doorsneden : 1 gedeeld a. een ridder op oen
paard ot eenhoorn. b. een loopende hond. 11 drie sterren
2 en 1.
Dit is niet het wapen van de Poolsche Stadnicki’s,
zooals het door den tak Koopmans Stadnitski werd aangenomen : maar welk wapen is het dan wel?
Weenen.

VERHELLOUW.
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Anna Maria Storm van Wede,
gravin van Bronckhorst-Batenburg,
en hare naaste verwanten,
door Mr. A. P.

VAN

SCHILF~AARDE.

Gelijk aan allen, die zich met de genealogie van het
aanzienlijke gesl.acht vc(n Bronckhorst - speciaal van
den Batenburgschen tak - h e b b e n b e z i g g e h o u d e n ,
bekend is, levert het samenstellen van een volledigen
stamboom groote moeilijkheden op. Niet het minst is
dit te wijten aan het zeer te betreuren feit, dat het
grootste deel van het huisarchief van Batenburg in

December 1930.

1794 verbrand is l), dat het rechterlijk archief van
Batenburg eerst met 1696, de doop- en trouwboeken
pas met 1673 een aanvang nemen. *Men moet dus zijn
Loevlucht zoeken bij van elders komende gegevens, en
overigens afgaan op vroeger gepubliceerde stamboomen,
waaraan echter, zooals meestal, de bewijsplaatsen ontbreken.
Vooral het gezin van Maximiliaan, graaf l:afL R,-onclrhorst-Batenburg, heer van Batenburg, Stein en WestBarendrecht, overleden in 1641, levert eenige morilijke
vraagstukken op. Hij huwde in eersten echt met Agnes
von Kettler zu Nesselrath, die, blijkens haar in de kerk
hangend rouwbord, op 29/19 April lG3ö overleed. Uit
dit huwelijk werd onder anderen geboren een dochter
Agnes, die - eens als de stammoeder van het geslacht
van I m b y z e van Batenburg vereerd - zich door ons
correspondeerend lid, d e n h e e r W . W i j n a e n d t s v a n
Resandt t), als een ongehuwde freule in de genealogie
haar plaats aangewezen zag.
Evenmin als vorige onderzoekers (Van Rhemen, Van
Spaen, Flament, Charlé), mocht het echter den heer
Wijnaendts gelukken, iets naders omtrent de tweede
echtgenoote van graaf Maximiliaan, Awa Maria Storm,
afwisselend van Il*erle of run Horssen bijgenaamd, te
vinden.
Een toeval bracht mij op het spoor van een dossier
betreffende de nalatenschap van den overste Bathasar
von Rossem (gestorven c. 1616), dat de vraag omtrent
haar afstamming afdoende oplost. Dit dossier berust
in het Rijksarchief te Arnhem en heeft waarschijnlijk
behoord tot het archief van het Hof van Gelre en Zutphen.
Bathasar van Rossem behoorde tot een hastaardtak
van het bekende geslacht Van Rossem. Hij zal een
zoon geweest zijn van Jnspar van Rossem, bastaard,
~._~
1) Het gedeelte, dat door toevallige omstandigheden gered werd,
is beschreven door Jhr. Mr. D. P. LM. Grnswimkel in de Verslagen
omtrent ‘s Rijks Oude Arohieven, 1925, blz. 121 en vlg.
*) Nederl. Leeuw, 1917, k. 131.
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die van 1547 tot 1551 voorkomt, in 1554 dood was,
en als wiens erfgenamen in genoemd jaar zijn zoons
Baldus (d.i. Bathasar), Hendr&ken Herman voorkomen 3).
Daar de hieronder nader te vermelden Irillem, Christina
en Maria van Rossem, broeder en zusters van Balthasar,
hier niet bij voorkomen, en van den broeder Hendrick
in het dossier niet gesproken wordt, staat deze afstamming echter niet vast.
Wel is de moeder van Balthasar met zekerheid bekend, ul. een dochter van Henrick Collert en Margaretl~n
,cttn den Kerckhoffk), welk echtpaar als grootouders
voorkomt van Christina uan Rossem, zooals nader zal
blijken de zuster van Balthasar, bij haar huwelijk met

bi was dan ik kon vermoeden, bleek uit een andere
acte uit het dossier; waarbij op 3 October 1654 voor
notaris Adriaen van Warmenhuysen te ‘s-Gravenhage
Auna Maria, gravin douairière van Batenburg, in zake
genoemde erfenis een volmacht van 1644 approbeert,
en uit een acte van 28 Juli 1655, waarin vrouwe An9aa
Maria, geboren Storm vara \I erle, grafelijk douairière van
Bronckhorst-Batenburg, als mede-erfgename van Balthasar van Rossem optreedt.
In verband met de jaren en den leeftijd (zij huwde
circa 1636), kon wel reeds aangenomen worden, dat de
gravin van Bronckhorst-Batenburg een dochter was
van Aiana van den Bergh, weduwe Storm van Werle.
Intusschen was de mogelijkheid van verdere vondsten
niet uitgesloten, daar het bovengenoemde huwelijkscontract van 1563 op verwantschap met een Nijmeegschen
burgemeester, Wichmara van dera Bergh, wees.
Al terstond gaf het in 1608 beginnende oudste doopboek van Nijmegen een belangrijk gegeven: 1609 November 22. Gedoopt &‘aria. Vader: capitein Storm;
moeder de vrouwe van Garneren. Getuigen: Beeltgen
van den Berge en Isselsteyn.
In het trouwboek terugzoekend vond ik: Ondertrouwd
1604 December 30: Joncker Christophorus Storm van
lI~‘erlan, luitenant onder cnpitein Waldorff, en jo%r. Anna
vara den Berge, weduwe wijlen N. Iselsteiu. Gehuwd
30 Januari 1605. Getuigen : Capitein F. Ehrentruyter.
Bronckhorst.
Ook de tweelingzuster van Anna van den Bergh huwde
te Nijmegen : ondertrouwd 1604 Juli 8: J. Bartholomeus
Andree genaembt Waldorffer, van Franaketahl, capitein,
en J. Sibilla vava den Berch, wonende te Nimegen. Gehuwd 1 Augustus. Getuigen : Capitein Brackel. Christoff
Storm.
Aangezien het Nijmeegsche doopboek pas begint met
1608, is het niet uitgesloten, dat Anna Maria Storm
van Iverle tusschen 1306 en .1608 te Nijmegen is geboren: daar echter met dubbele voornamen in de doopboeken dikwijls vreemd werd omgesprongen, is het zeer
wel mogelijk, dat wij haar in. de doopeling van 2 November 1609 hebben te herkennen.
Slechts het eerste huwelijk van Anna van dera Bergh,,
vrouw van Garneren, bleef nog eenigszins in het duister.
Ik mocht de huwelijksacte te Nijmegen niet vinden en
in de Bibliographie van Gelderland stond niets vermeld
over de heerlijkheid Garneren, die geen leen was. Het
aardrijkskundig woordenboek van Van der Ba hielp mij
reeds eenigszins op weg, geheel duidelijk werd mij de
zaak eerst doordat ik in de kroniek van Gouthoeven
vond (sub Brederode), dat Reinout van Brederode- Vianen
(1493-1556) een bastaarddochter Lucretia had, die
huwde met Jan van Haeften, heer van Garneren. Dit
echtpaar had o. a. een dochter Agnes van Haeften, n a
den dood (1573) van haar broeder - den befaamden
Dirk van Haeften, gouverneur van Zalt-Bommel vrouwe van Garneren, en gehuwd met Alexander va?a
Buren, bastaardzoon van Maximiliaan van Egmond, graaf
van Buren en Leerdam, heer van Yselstein, etc. Hun
zoon Maximiliaara van Buren huwde met A n n a v a n
den Berghe uit Nijmegen. Blijkbaar stond deze Maximiliaan van Buren beter bekend als Maximiliaan van

Willem van Gent (1563) 5).

Wie de naaste verwanten waren van Balthasar van
Rossem, blijkt uit een zich in genoemd dossier bevindende
certificatie voor schepenen van Arnhem van 12 April
1627. Op verzoek van Anna van den Bergh., weduwe
Storm, te Nijmegen, en van Anna van Rossem, vrouw
van Bernt van Laeckhuysen, te Emmerik, wordt verklaard, dat Balthasar, die zonder kinderen was overleden,
als broeders en zusters heeft gehad:
1”. Christinu, gestorven tusschen 1572 en 1577, gehuwd met mr. I\‘illem rau Gent, tijdens de landvoogdij
van Alva raadsheer in het Hof van Gelre en Zutphen,
wier vier zoons A,rrat, Gaert, Caerl en Jasper allen zonder
kinderen waren overleden, Caerl, ritmeester, het laatst.
20. Hernaan, overleden zonder kinderen.
30. \l’iElem, die een dochter Anna naliet.
40. Marie, gehuwd met Arnt vara den Bergh; h u n n e
dochters waren de tweelingzusters Amaa en S o p h i a
(lees Sibilla) van den Bergh, de laatste overleden.
Caerl ra,n Gent was leenvolger van zijn oom Balthasar geweest 6), wegens zijn overlijden was door de collaterale erfgenamen deze verklaring uitgelokt.
Van Balthasar vara Rossem is vrij veel bekend; hij
huwde te Doesburg in 1577 7) met Margriet van Boeckholt,
die op 12 Juni 1630 overleed s). Hij was een verwoed
Spaanschgezinde, overste in Spaanschen dienst, richter
van Doesburg 9). In 1577 was hij hopman onder den
graaf van Megen, tot zijn overlgden overste in Brabant
(dossier).
In het meergenoemde dossier berust voorts een acte
van 21 Augustus 1632, waarin als erfgenamen van Balthasar van Rossem optreden: Bernt vara Laeckhuysen
namens zijn vrouw, Anna van den Bergh, vrouwe van
Garneren, weduwe Storm van Il-erle, en de kinderen
van wijlen den kapitein Walsdorffer. Het was deze acte,
die mij op de gedachte bracht, dat er verband kon bestaan tusschen deze vrouwe van Garneren en de gravin
van Bronckhorst-Batenburg. Dat dit verband dichter
*) Groot Leenboek van Soelen, Tynsen, f. 11 en 12.
4) Er bestond ook nog een andere Balthasar cm Rossem, zoon van
Otto bij Dirka sas Brackel, die echter al voor 1579 overleden was
(Sianaat Tiel. 1570-1583. f. 201). Deze acte dank ik aan ons medelid
,Ì. 6 de Man.’
5) De Raedt, Soeaux armoriés, 111, blz. 273. Willem uan Rosseq
broeder van de bruid, zegelt hierbij met het gewone wanen van Rossem.
s) Zie ook Register opde leenen van GeGe en Zutphen, kwartier
van Nijmegen, blz. 323 (Uitg. Ver. Gelre).
7) Nederl. Leeuw 1923, k. 121 en Navorscher 1874, blz. 399. De
huwelijks-voorwaarden werden gesloten te Amsterdam 25 Augustus
1575 (Civile sententiën Hof te Arnhem van 1577 Juni 8. R. 8. Arnhem).
8) Fahne’s Bocholte, 11, blz. 98.
Q) Vgl. o.a. Trosée, Het eerste tijdvak van het verraad van graaf
Willem van den Berg11 (zie index). Uitg. Ver. Gelre.

Yselstein l O).

10) Nader bleek mij, dat ook in d’Ablaing, De Ridderschap van
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Hoe nu AWMZ tiaria Storm van lITerZe aan den naam
Storm van Horssen kwam, is niet duidelijk geworden.
~Mij is trouwens geen authentieke acte bekend, waarin
zij onder dezen naam voorkomt. In ieder geval is duidelijk gebleken, dat zij geen burgervrouw uit Horssen
w a s , zooals Habets haar noemt 11), d o c h d e d o c h t e r
van een vermoedelijk adellijk officier van Duitsche
h e r k o m s t 12) en van een lid eener Nijmecgsche burgemeestersfamilie 13). Het behoeft dan ook geen ver-

wondering te wekken, dat ter harer nagedachtenis een
rouwbord in de kerk te Batenburg werd opgehangen,
met het opschrift: Obiit den 6 Aug. anno 1508, waarop
in een ruitvormig schild rechts het wapen van haar
echtgenoot graaf Naximiliaan, en links haar wapen,
vertoonende in groen 7 haakvormige (zilveren ‘I) figuren
(4, 2, l), zwart omlijnd, het geheel gedekt d o o r d e
gravenkroon Ia).
Reynout van HrederodeVianen t 1556.

? Jasper van Kossem
bastaard

I
Chr!stina
x 1563
mr. Willem
van Gent

I
Herhan

X..Ïco”ert
I

Wiilem
X

N.N.

Anna v. Rossem
X Uernt 1< uipper
gend. van
Laeckhuysen
5

I
iU&ie
X Arnt
van den
Isergh
I

Maximiliaan van
Egmond
_~
grf, van Buren f 1518
I
Balthnsar
t c. 1616
X 15i7
Blargariet van
I{oeckholt
t 1630

I
Sibilla v.d.
Bergh
x 1604
Bartholomeus
Andree gend.
Walsdorffel
t lG”2
v+

Jan van Haeften X Lucretia van
hr. vau Garneren
Brederode

I
I
Alexander van Buren X Agnes’van Haeften
(Yselstein)
vr. van Garneren

I
Dirk van ’ Haeften
t 1573
X Margriet van
Duvenvoirde

10 Maximiliaan van Yselstein
--l
hr. v. Garneren
Anna v. d. K
,
’ 20 1604 Christophorus Storm van Werle
Bergh
ex 1
ex TI
I
I
I
Willem van Yselstein
Anna @aria)
160!&-1658
hr. v. Garneren
x c. 1635
Maximiliaan van Uronckhorst-Batebburg,
t 1641

Een paar kantteekeningen bij het artikel

van Heemskerck van Beest
in Nederland’s Adelsboek,
d o o r IvI. G. ~VILDEYAN.
Het door de redactie van Nederland’s Adelsboek gep u b l i c e e r d e a r t i k e l MM Heenasl~erck rau Beest w a c h t
nog steeds op verbetering en aanvulling in de oudere
generaties. Te veel is bij het tot heden medegedeelde
blijkbaar gesteund op den arbeid van den bekendcn
g e n e a l o o g Reinier van Ileemskerck, die verzuimde de
Nijmegen, blz. 186 vermeld wordt: W i l l e m vafl Yselstein, Imer dan
Garneren, zoon van Maximiliaan en Anna wan dan Beryl+ welke laatste
in 1613 Garneren aan Jacob van Randwijck verkocht, en hertrouwd
was met Christoffel Storm tot Werle. Ten onrechte wordt echter aan
genoemden Willem van Yselstein eene Judith aan Beynhem Hendriksdr.
alu vrouw gegeven, daar deze laatste reeds op 2 Deo. 1600 als weduwe
van een Willem van Yselsteyn te Nijmegen met jhr. Lodezuijck van
Brackel hertrouwde.
11) Publ. Limbourg, VIII, blz. 149.
1’) Er ligt een plsats Werl in Weslfalen en ook een in Lippe.
1s) Er bestond ook nog een, zij het verre en slechts aangehuwde,
verwantschap tusschen Anna Maria Storm Qan Werle en haar man.
Deze laatste was namelijk de kleinzoon van de bekende Petro,~eZZa
uan Praet (1501-1591), echtgenoote (in tweeden echt)) van Msximiliaon’s
g r o o t v a d e r Herman van Bromkhorst- Batenburg (t 1556). Petronella’s
moeder was Catharina uan Egmwd. bastaarddocht,er van Frederik van
Egmotid, graaf van Buren (t 1500) bij Catllarina van Kessel, en d e r halve een bastasrdtante van ïUa&lniliaan van Egmond-Buren (t 1548),
hierboven vermeld als de natuurlijke vader van Alexander van Buren
alias Yselstein.
14) Wapenheraut 1917, blz. 216 en 369.

noodige bewijzen te leveren bij hetgeen hij over zijn
geslacht heeft te boek gesteld en dat in de nog bewaard
gebleven bronnen geen steun vindt. In afwachting van
een deugdelijk gedocumenteerde stamreeks laten wij hier
eenige aanteekeningen volgen, welke, als getoetst aan
de bronnen, zonder twijfel daarbij van dienst kunnen zijn.
In Nederland’8 Adelsboek 1914 wordt onder
111 1) genoemd Mr. Dirck ran Beest van Heem&-rd,
schepen, raad en burgemeester van Delft 1606-1632,
lees: Mr. Dirck v an Beest, schepen 1606, burgemeester
1609, tresorier 1017, veertigraad 1634, t 1646 8) 3).
IV. Corl&elis VREK Beest rc~n Heemslrerck, b i e r b r o u w e r
in de Kloek te Delft, schepen 1048, v e e r t i g r a n d e n
w e e s m e e s t e r , + Delft 24 Aug. 1668, lees: Cor9zeZis
Dircksz. I’an Beest, s c h e p e n 1 6 4 2 , v e e r t i g 1 6 4 8 ,
terwijl de hem toegekende kwaliteit van brouwer in de
Clock uiterst onwaarschijnlijk wordt als men bedenkt,
dat toentertijd de familie Verburg als eigenares en beheerdster dier brouwerij voorkomt. Zijn overlijden zou
volgens de aanteekening uit het officleele register der
1) De teboekstelling van oudere generat,ien laten wij aan de prudentie der redactie van Nederlaud’s Adelsboek over.
2) Eerst in de huw.-acte van Mr. Uirck Heesnskerck’can Beest (VIII) met
Cfeertruyt DeZff (ondertr. 3, en getr. 22 Mei 1664) komt de toevoeging
van den naam Heemskerck, doch zonder z’an voor.
3) Blijkens ,,Reg. vsn Heeren Veertigen en Magistraten van Delft”,
pag. 89, Anno 1517 Thesoryer Mr. Dirck can Beest; pag. 80, Anno
1505 schepen id.; pag. 83, Anno 1509 burgem’. id.; pag. 466, Anno
1534 veertig (11 Nov.) id.; obiit 1545.
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Veertigen enz. niet in 1058, doch in 1566 hebben plaats
gehad 4).
V. Johan IKLIL Beest vun Heemskerch, le es: J a n v a n
Beest Cor~telisz., was veertigraad te Delft 1563 5)
en schepen lb66 s), diens echtgenoote Mnchtelt Cornelisdr.
werd 20-4-1600 in ‘de Oude Kerk ald. begraven 7).
VL Dirck ‘valt Beest van Heemskerck, lees: Di rek
uaqa Beest Jansz., tinnegieter, in een acte, verleden
voor Notaris Johan van Beest te Schiedam 28-12-1622,
wordt hi;j burger van Delft genoemd; begraven te Delft
(N. K.) 20 Jan. 1644 s);‘tr. 16.1.1600 9) Qrietgen Jan&.,
die ald. werd begraven (N. K.) 27.7.1660 10).
VII. J o h a n r:an Heenasked va?a Beest, lees: Johan
‘v aja Be es t, notaris l’) achtereenvolgens te Schiedam
1622-1624, te Delft 1624-1648, begraven ald. (N. K.)
8 Jan. 1648 lg), tr. Delft 1.7.1629 ‘3) &!aria ra)i Myerevelt, begraven ald. (N. K.) 29 Febr. 1636 14).
VIII. Mr. Dirck van Heemske’rck ran Beest, lees: Mr.
D i r c k Jansz. H e e m s k e r c k oan Beest, geb.Delft
26 Mei 1634 l 5), veertigraad te Delft 1665 l 6), ald. begraven (0. K.) 16 Juni 1685 l7), tr. Delft 22.6.1664 18)
Qeertuyt Delf’, ged. D e l f t (N; K . ) 1 2 M e i 1 6 4 5 ly),
aldaar begraven (0. K.) 28 Jan. 1696 ZO), dr. van Jacob
e n A n n a vau Hoogenhouck.

1X. Mr. Jan van Heemskerck van Beest, lees : Mr. Ja la
Dirkse H e e m s k e r k v a n B e e s t , ged. Delft (O.K.)
1 9 . 8 . 1 6 7 4 z l), veertigraad Delft 1712 2 2), thesaurier
1714, 1732 2s), begraven Delft (0. K.) 31.12.1732 24),
tr. Emerentia de Wilater.
X. Willena Cor?aelis van Heemskerck L’an Beest, lees:
W i l l e m Corfaelis H e e m s k e r c k v a n B e e s t , z i c h
12a;ei;oemende va~a~Heemskerk, ged. Delft (0. K.)
g. 1723 25), lult.-kol. der Gardes te voet (o.a. in
1761), schepen te ‘s Hertogenbosch (o.a. in 1766), tr.
Oegstgeest 8 Aug. 1761 26) Anthonia Petronella Elseder, w e d . M r . A n t h o n y d e s H . R . R . g r a a f v a n
Heemskerck.
Hieruit:
A. Jan Dirck uan Heemskerck oan Beest, le es : J an
D i r k van Heemskerk, ged. ‘s-Qravenhage (Gr. K.)
17 Mei 1752 *‘), begraven Delft (0. K.) 16 Jan. 1789 *s),
tr. ‘s Hertogenbosch 3 Jan. 1773 29) Johanna Mavgaretha uau Halrszujk.
Zij wonnen:
a. Il’illem Anthony vau Heemskerck, wiens kleinzonen
in 1896 in den Pruisischen adel zijn verheven als 21092
Heemskerck ;
b. Dirk, uit wien een den 16.4.1816 in den Neder-

4) Reg. van Heeren Veertigen en Magistraten van Delft (Archief
Delft) pag. 108, Anno 1542 schepen Cormelis Dimxsz. Beest, obiit 1556 ;
pup. 468, Anno 1548 veertig (Aug. 24) id
0) Rog. van Veertigen 1568 Jan van Beest Cornelisz., obiit 1573, 15 Mey.
6) Schepenen 1566 (1567 stilo Delph.) Jan van Beest Cornelisr.
7) Begraafreg. Delft (O.K.). 20 April 1600 Mechtelt Cornelisdr. aen de
Voorstraet.
8) Begraafreg. Delft (N.K ) 20 Jan. 1644 Dirck van Beest, tinnegieter
in de Wijnstraat.
Q) Trouwreg. Delft, 16 Jan. 1600 Dirck can Beest Jamz. tinneghieter
jonckgeselle wonende in de hippolitusbuyrte en Grietgen .Jansdr.
jonghedoohter aen den langhendyck.
10) Begraafreg Delft (N.K.) 27 July 1650 Grietge), Ja?lsdr. wede. in
de Wijnstaet.
1:) Eerste Reg. van Notarissen by Hof van Holland, Zeeland en
Vriesl. geädm.: 1622, 26 3ney Schiedam Jan wan der Beest es op gelycke geimpetreerde creatie deur nominatie van de Magistr. van
Schiedam tot d’exeroitie enz., 29. 9. 1622. Hij teekent de door hem
verleden acten steeds Joan van Beest.
12) Begraafreg. Delft (N.K.) 8 Jan. 1648 Johaw vati Beest, notaris
in de Wijnstraat.
1s) Trouwreg. Delft 1 Juli 1629. Johan ‘ua~ Beest, notaris, jongman
in de Wijnstraet met Maria van Xyerevelt jongedr. sen de Oude Delft.
1’) Begraafreg. Delft (N.K.) 29 Feb. 1636 de huysvrouw van Johan
van Beest, Nat”.
Is) Zijn doop is te Delft niet te vinden,, vermoedelijk doordat hij
Remonstrant was en de registers dier secte uit dien tijd niet bewaard zijn
gebleven. De datum zijner geboorte blijkt evenwel uit het Comparitieregister No. 6 der Weeskamer te Delft, alwaar men de volgende inschrijving vindt : ,,Johan oan Beest, w e d u w e n a a r v a n za : Maria
Miic~ielsdr. van M’ierwelt, ter eenre, mitsgaders Dirck xan Beest ende
Michiel van Mierevelt grootvaders ende Willem Jacobsc. DeZff behoudoom ende mitsdien bloetvoochden van Dirck Sam Beest, geboren den
26” Mey 1634 ende Michiel Jansz. can Mierecelt Tan Beest, g e b . d e n
24’” February 1636, naegelaten weeskinderen van de voors. dlaria
van Mierevelt aen den voornoemden Johan ean Beest geprocreert, ter
. . . . . . . . . .
andere
zijde”.
16) Resolutien van 40 raden, Delft 3611-1690; aen.16 Dec: 166,5
geeligeert
. . . D i r c k J a m : . H e e m s k e r c k xan
syn . . . .
Beest.
. . . . . . . . . . . . . . . .
17) Begraafrei. CO.&; Delft, 15 Juni 1685 D’Hr. Dirck v a n Beest,

out raad aan de Oude Delft op ‘t Choor by avond begraven.

dr(agers).
(In marg.) ti $akmb.
!
18) Ondertr. 3 Mei en getr. 22 Mei 1664 te Delft Mr. Dirck Heemskerck van Beest, j.m. Juffrouwe Geertruyt DeZff j.d.
19) Doopreg. N.K. Delft, 12 Mei 1645 Geertruyt. V. Jacobus Delf.
&L Anna Hoogenhoecx. Get.: Johan van Ruyven, Geertruyt van Santen.
9”) Begraafreg. (O.K.: Delft, 28 Jan. 1696. Juffr. Geertruydt Delft,
wed’. van zaliger de hr. Dirck ‘can. Beest, Raedt en(de) vroedschap
deser stadt; eygen kelder.

21) Doopreg. (O.K.) Delft 19 Aug. 1674 Jan - Dirk Heemskerk oan
Beest-Geertruyd DeZff. - Get. Michiel Heemskerk van Beest, Margareta
la Faille.
2s) Reg. 40 raden Delft 16 Dec. 1712 Mr. Jan Dirkse Heemskerk
oan Beest.

24. 12. 1714
l2 1732 benoemd thesaurier Mr.

(3) Resolutien 40 raden Delft 23

.

.

Jan Heemskerk van Beest.
24) Begraafreg. (O.K.) Delft 31 Dec 1732. De Hr. en Mr. Jan Eeemskerk vaw Beest aan t oude Delft met 18 drs. en met koetsen op de

middag eyge graft. 6 minderj.
2”) Doopreg. O.K. Delft 29 Aug. 1723 Willem Cornelis, Jan Heemskerck can Beest, Emmerentia de Winter, Get. Willem van der Lely,
Alyda Heemskerk van Beest.
2s) Trouwb. Pieterskerk Leiden. Aanget. den 23 July 1751 de Heer
Willem Cornelis van Heemskerk luytenant Collonel en Capiteyn van
een compagnie guardes te voet ten dienste deeser landen, jongman
van Delft thans guarnisoen houdende in ‘s Hage met Vrouwe Anthonia
PetroneZZa Elseuier wed. wylen de Heer Mr. Anthony wan Heemskerk
commissaris van de Zeezaken te Rotterdam woon. opt Rapenburgh.
Att. naar Oegstgeest, 8 Aug. 1751.
17) Doopreg. Gr. K.te’s-Gravenhage. Woensdag den 17 dito (Mey 1752)
Jan Dirk, zoon van Willem Cornelis oan Heemskerk en Anthonia Petrollella
Elsevier, get. Dirk van Heemskerk en Theodora van der Lely. (terzijde staat) Gedoopt door (D(ominus) Rauwerte.
28) Begraafreg. (0X.) Delft. 16 Jan. 1789 den WelEd.Geb. Heer
Jan Dirk uan Heemskerk. OD de ouden Langendijk, 16 dr”. en koet.sen
op de middag eygen grafkelder, 6 minderjarige.
3Q) Ondertr. kleine Kerk ‘s Bosch, Donderdag den 17”. Dec. 1772
Jan Dirck van Neemskerck. J. M. geboren in s Hage met J o h a n n a
Margaretha van Hanswijk >. D. geboren en beyde wonende alhier.
1” afk. 20 Dec., 2’ pro. 27’ Dec., 3” pro. 3 Jan.
Notulenboek der schepencommissarissen tot de huwelijkszaken,
s Hertogenbosch, loopende van 10 Oct. 1772 tot 9 Sept. 1775.
Vergadering op Donderdag den 17e Dec. 1772. Praesent de Heeren
Lormier, Sayer en Walraven. - Heeren Commissarissen en den
fungeerenden Secretaris des daags van te voren daartoe door den
aanstaande bruydegom versogt zijnde zijn heden vergadert en hebben
zig met de koets begeven na het huys van Mevrouwe weduwe den
Heere Johan van Hanswijk in leven oud-schepen en raad deser stad
alhier in de Hinthamerstraat en aldaar in ondertrouw opgenomen,
Jan Dirck oan Heemskerck J. M. geb. ‘s Hage met Johanna Margaretha
van Hanswijk J. D. geb. en beyde wonende alhier. De Vader van den
Bruydegom den Heere WiZZem Cornelis 2;ati Heemskerck oud-schepen en
raad binnen dese stad praeseut zynde consenteert. De moeder van
de bruyd Vrouwe Johanna Maria Catharina Hyssel weduwe den Heer
Johan aan Hanszeljk voornoemd present aynde contenteert. - Op de
marge: beyde gereformeert kerkpaar, le pr. 20 Dec., 2” p. 27 Dec,,
3O p. 3 Jan.
I
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landschen adel verheven tak, sedert 1831 van Heemskerck van Beest.
B. W i l l e m S’ybrand van Heemskerck, uit w i e n e e n
niet-adellijke tak.

De afstamming der Rotterdamsche
Schade% en Schadee’s,
door Jhr. Dr. W. A. B EELAERTS

VAN

B L O K L A N D.

Van de hand van den heer M. G. Wildeman verscheen
in het Aprilnummer van dezen jaargang van ons Maandblad een opstel getiteld : Genealogisch fragment Schade
te Utrecht en te Rotterdam in de 16de en 16do e e u w .
Zoowel de daarin door den schrijver voorop gestelde
meening - namelijk dat er slechts van Qéne familie Schade
sprake kan zijn, wier naam in oude vormen voorkomt
als Scade, Schaey, Scay, Schaden, Schadee enz. - als
zijne verdere beschouwingen, op grond waarvan zou
moeten worden aangenomen, dat de Rotterdamsche
Schade’s en Schadee’s van denzelfden stam zijn als de
Utrechtsche Schade’s von Il’estrum, waarvan een tak
in den Nederlandschen adel is opgenomen, vereischen
nadere beschouwing en een waarschuwend woord mag
te dezer zake niet achterwege blijven.
Met de noodige bewijsstukken heeft de heer Wildeman aangetoond, dat te Utrecht in de Hjde eeuw heeft
geleefd een zekere Gerrit Schade l), in eerste huwelijk
getrouwd met Aleid Adam Jalrszoonsdochter (1439) en
in tweeden echt verbonden met eene niet nader aang e d u i d e Geertruid (147ö), en dat hij bij zijne e e r s t e
vrouw ten minste zeven kinderen heeft gehad, namelijk
Adam, Dirk, Hillegond, Frederik, Johan, Willem en
Bosbert, allen vermeld in 1476. Den zevenden Maart
van laatstgenoemd jaar verkocht Gerrit Schade eene
jaarrente uit land buiten de Tolsteeg aan deken en
kapittel van Oudmunster te Utrecht (kolom lol), welke
overdracht door zijne oudste zes kinderen daags daarop
gerichtelijk werd bevestigd, evenals door Cferrit zelf en
zijne tweede vrouw (kolom 103), welke laatste acte
bovendien inhoudt :
Ende mede soe geloefden Qeryl Scaey ende Oeertruyf siin wiif voirseyt, also wanneer dat Qhiisbert
Qeryt Scaeyentoen voirseyt, die hy hadde by Aleyt
Daem Janszoensdochter, sinen voirwive saliger ged a c h t e n , b i n n e n l a n t s coemt, d a t d a n d i e
voirseyde Qhiisbert mede sel comen verthien ende
overgeven den voirseyden heren, so wanneer sy
hem des vermanen ofte vermanen doen, alle alsulck
deel rechte ende toeseggens, alse hem aengecomen
ende bestorven mach wesen van den voirs. vier
ende twyntich loet sulvers ende sesse groet sjaers
erflike rente van dode Aliit Daem Janssoensdochter,
siinre moeder voiseyt, die Qeryt Scaey voirgenoemt
siin voirwiif the wesen plach.
De jongste zoon van dezen Utrechtschen Gerrit Schade,
genaamd Qijsbert, vertoefde in 1476 dus b ui ten s 1 a n ds,
welk feit den heer Wildeman grond gaf voor de
bewering, dat hij identiek moet zijn met Qijsbert Schade,
-P
1) Dat hij identiek zou zijn met den gelijknamigen ouderman van

1456 en den raad in de vroedschap van 1465, is wel beweerd, doch
niet bewezen.

di6 van 1480 tot 1608 als brouwer en organist te Rotterdam voorkomt en bij zijne vrouw Margriet Biscop de
stamvader werd van de Rotterdamsche Schade’s e n
Schade& Deze identiteit 1 ij d t , volgens den heer Wildem a n , g e e n t w i j f e l e n b l i j k t zijns inziens genoegz a am. Bij aandachtige toetsing der door hem aangevoerde bewijzen heb ik echter hoegenaamd geen steun
kunnen vinden voor zijne bewering. De Qijsbert Schade,
die te Rotterdam opduikt in 1480, wordt zelfs nergens
als zoon van Gerrit en uit Utrecht afkomstig aangeduid,
en het feit, dat zijn vrouw M a r g r i e t heette, is zeker
niet voldoende om hem te vereenzelvigen met Gijsbert
Schade Qerritszoon, die met zijne vrouw M a r g r i e t t e
Utrecht eene lijfrente kocht.
D e h e e r W i l d e m a n t o o n t a a n ( k o l . IOS), dat de
Rotterdamsche Qijsbert Schade niet identiek kan zijn
met zekeren Gijsbert Schade Dirkszoon, omdat diens
eveneens M a r g r i e t geheeton vrouw reeds overleed in
1618, terwijl Margriet Biscop nog in leven was in 1623.
Dit had den heer Wildeman een spoorslag te meer
moeten zijn om voorzichtig te zijn en geene eenzelvigheid van personen te proclameeren zonder eenigen verderen grond dan gelijknamigheid. Hoezeer men te dien
aanzien juist bij de Schade’s op zijne hoede zal moeten
zijn, wanneer men er zich toe mocht willen zetten
eene genealogie samen te st,ellen, moge ik door het
aanhalen van een treffend voorbeeld nader aantoonen.
De Rotterdamsche Schade’s en Schadee’s zouden volgens den heer Wildeman - zooals gezegd - afstammen
van den organist te dier stede: BQsbert Schade, vermeld
1480-1608, welken Gjsbert hij vermeende uit Utrecht
afkomstig te zijn. Welnu, met het oog hierop heb ik
een vluchtig onderzoek naar het voorkomen van den
naam Gijsbert Schade te Utrecht ingesteld. Daarbij vond
ik o.a., dat op het einde der 16de-eeuw te Utrecht moet
hebben geleefd een Willem Schade Qijsbertszoon, die in
1489 een charter, berustend in het archief van het
Eapittel v a n O u d m u n s t e r h e e f t b e z e g e l d . O p m i j n
verzoek was de secretaris van den Hoogen Raad van
Adel, Dr. J. Ph. de Monté verloren, zoo v r i e n d e l i j k
bedoelde oorkonde na te zien en het is hem daarbij
gebleken, dat de bewuste zegelaar niet slechts W i l l e m
Schade Qijsbertszoon heette, maar bovendien nader werd
aangeduid als de mi d d e 1 s t e, zoodat er gelijktijdig
tenminste drie personen van den naam Willem Schade
Gijsbertszoon te Utrecht moeten hebben geleefd ‘). Er
zal dus bijzondere voorzichtigheid moeten worden betracht bij het samenstellen eener genealogie.
In dit verband moet ik echter ook nog op iets anders de
aandacht vestigen, te weten, op het zegel van genoemden
Willem Schade Oijabertszoon den middelste. Dit zegel vertoont namelijk een wapen, hetwelk in geenen deele gelijkt
opdat van de familie S c h a d e rot2 II’estrum - die een
dwarsbalk voert -, maar geeft drie zuilen (muurankers)
te zien. Hoewel hierdoor natuurlijk nog niet vast staat,
dat wij bijgevolg met een ander geslacht S c h a d e te
doen hebben, zoo sterkt mij dit t,och in mijne overtuiging, dat niet alle S c h a d e ’ s tot denzelfden manstam
1) Voor hen, die nader belang mochten stellen in deze Schade’s, kan
ik hieraan nog toevoegen, dat Dr. verloren vond, ds.t de stad
Utrecht 12 October 1495 een der stads-sohepenbode-ambten verkooht,
vaceerende door den afstand van Willem hade die middelste (Gemeen1 euchief Utrecht, Inv. N”. 214, fol. 56).
<‘.
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zullen zijn terug te brengen; immers daarvoor komt
de naam S c h a d e te veelvuldig en op te veel verschillende plaatsen voor.

idv. - Hij heeft 2 werkjes uitgegeven: Heelkonstige aanmerkingen betreffende degebreekken der vrouwen, A’dam
wed. Th. Jacobsz. 1663 kl. 80, waarvan een 2” druk en
vertalingen in het Duitsch, Nürnberg 1674 en Engelsch,
Londen 1676 verschenen en Genees- en heelkonstige
aanmerkingen, A’dam wede Th. Jacob Lootsman 1672
kl. 8”. Hij staat bekend als de ontwerper van het Roonhuysens geheim, een soort verloskundige tang, paste
de keizersnede toe en schijnt bijzonder handig in het
opereeren van een hazenlip te zijn geweest. Zijn werkjes
geven curieuse staaltjes van gedurfde operaties en zijn
ook genealogisch van belang omdat vele verhandelingen
als brieven aan familieleden-chirurggns gegeven zijn.
Ook zijn zoon Mr. Rogier wordt er in genoemd en ik
vermoed, dat de Rogier die in 1693 te Harderwijk in
de med. studeerde zijn kleinzoon is, tenzij het hier één
persoon betreft. In een brief door wigger de V o g e l ,
heelmeester te Hoorn aan schrijver gericht, zegt hij :
UEd. neef J a c o b Kampe9a, onze medebroeder. Uit de
hierbij gevoegde geslachtslijst blijkt wel hoe de chirurgijns ‘in het gilde trouwden.
De heer J. K. Mooyen, commies op het Oud Archief
te Amsterdam, was zoo vriendelijk de afkomst van
Hendrik’s schoonmoeder Dirclrje Cornelis Roosendr. voor
mij na te gaan en vond het bewijs voor mijn vermoeden,
dat zij een dochter zou zijn van Mr. Cornelis Symonsz.
Roos, overman van het gilde. Ten slotte mogen nog een
tweetal akten volgen, die verklaren kunnen, hoe mijn
belangstelling in deze familie ontstond.
N o t . Arehief den Haag. 197. blz. 346. 27-7-1662.
II’illem va9a Walcheren, bruigom, wonende in den Brie1
geassisteert met Johan ra9a \I’alcheren, voorzanger van
den dom te Utrecht, en Hendrick Barentsx. Alebrynck,
wonende te Leyden, oomen en bloetvoogden ter eenre
en joffr. Margarethn Noormans, jonge dochter, toekomende bruid, wonende in den Haeg, geassisteert met
Johafa s’Cfer%outers en Mr. E’lias Miller adv. voor den
hove van Justitie en Joris Jan Renssen mede wonende
in den Hage. Hij begroot de waarde van de aanbesterren goederen van vaders- en moederszijde op 1800 g.
en neemt alle onkosten van ‘t huwelijk te zijnen laste.
Zij ontvangt van goed haar toekomende van haar oudo o m Gerrit Broeckhuysen (! G e r r i t v a n R o o n h n y s e n ) ,
o u d - m o e i Caihali9aa He9zdriks van der .&leulen en behuwden oudoom Maurits Gerrits van Boschvliet o o k
1800 g.
Archief Weeskamer den Briel. Juli 1672.
,7annetge Rogiers weduwe wijlen Mr. Eendrick v a n
Roshuysen, in zijn leven stadschlrurgdn tot Amsterdam,
aen den voors. hove gepresenteert en bij deselve vèrsoukende dat mits ‘t overlijden van den voors. haren
man, gewesen voogt over de goederen van Daniël Noorm a n , naergelaten onmondigsn soon van wijlen wolff
Noormat, en Atllzetge van Roshuysefa, in desselfs plaetse
tot voogt voor den voors. D a n i ë l N o o r m a n mocpten
werden gestelt en gecommitteerd den persoon van Wallem
v a n Walgeren in huwelijk hebbende Margaretha Noorm a n , eenige suster v a n den voors. Daniël Noorman;
dat deze is een vertrout en habyl persoon ende capiteyn
van de burgerij0 van de stad.

De bekende chirurgijn

Hendrik van Roonhuyse
en zijne familie,
door P. M.

VAN

W A L C H R E N.

In het gemeente-archief te ‘s-Gravenhage bevindt
zich onder de papieren van de Boedelkamer een omslag
betre%ende Dominicus Pietersz. Deze bevat allereerst de
huw. voorwaarden, verleden voor Not. Jacob Eettings,
den Haag, op 20-4-1660 van ,honorable homme maitre
Dominic Pierre et honorable fille Françoise Bercière
native de Saumeurs en Francel’. Vervolgens het testament
voor denzelfden notaris van 75.1622, waarin genoemd
worden Jacob, Daniël en lsaac als zonen, Digna, Sara,
Hester en Susanna als dochters, Michiel Matthezcszoon,
zoon van wijlen Judith Dominicus, en Gerrit, zijn nazoon.
Uit deze papieren, alsmede uit het notariëel archief en
het huwelijksregister laat zich het fragment-genealogie
s a m e n s t e l l e n , z o o a l s d a t hierbij g a a t . D e k i n d e r e n
noemden zich allen van Rodenhuysen, dat later samengetrokken werd tot Roonhuysen, maar of zij dezen naam
ontleenden aan de plaats van herkomst van hun vader
(in Friesland?) of wel zich naar hun moeder, Anneke
Jacob&., noemden, bleef mij onbekend.
Daniël Dominicus van Rodenhuysen, schoenmaker, had
uit zijn huwelijk met Q&tje Hendrix 4 kinderen: Cornelis,
J a c o b , H e n d r i k en Aunehe, genoemd in een not. acte
16-1-1649. In het testament van Mauris Qerrits Bosutiet
en Ct~fharina IIendrix voor not. P. van Groenevelt 14-3;
1650, wordt door den man aan Daniël van Roo9zhuysen
vermaakt de rente van 1000 gld., na zijn dood aan zijn
wede en het kapitaal aan hun kinderen. Zij legateert
t harer nalatenschap aan de 3 kinderen van @ielje
Hendrix en Daniël LI. R. Blijkbaar is dus een der kinderen
gestorven.
Den 6-11-1646 werden te Amsterdam ingeschreven :
Hendrik Daniëlsr. vanRodenhuy.sen tot ‘s-Gravenhage.
chirurgijo, out 24 jaer wonende in de N.Z. cappelsteegh
wiens ouders consent de commissaris heeft ontvangen
en Jannelie Rogiers out 22 jaer, wonende op de Delftsche
bierkaay, geass. met haer vader Rogier Rogiersz. Beerenaert.
Dit is de later bekende chirurgijn Hejadrik v a n
R o o n h u 11 s e. De biogr. woordenboeken ‘) noemen als
zijn leermeester zijn schoonvader, vermelden hem als
&irurg\ju in 1646 en stadsvroedmeaster 1648, doch zijn
met zijn geboortejaar en herkomst onbekend. Wij mogen
wel aannemen dat h$ zijn eerste opleiding ontving van
zijn oom Jacob, die te ‘s-Gravenhage heelmeester was,
maar blijkens een gedicht bij zijn uitgave van 1663
heeft hij ook in het buitenland gewerkt. ,Maar eer
noch als Roonhuysen van de Roon weerkeerde en de
Fransche lelykroon en Teems verliet en weder bij zijn
vrienden aan d’Amste1 zich liet vinden”. Joan Blasiue
1) Zie ook Dr. E. D. Baumann.
der

geneeskunde.
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Mr. Dominicus Pieterss
+ den Haag 6-5-1634
Fransche sohoolmeester in den Haag
Anneke Jacob&.
10
20 Delft 9-9-1607
Maritgen Soosten, wede Hendril~ fHendriksz
ondertr. den Haag 26-8-1607
30 den Haag
1620 Française Bercière

I

I
Digna

X le den Haag
13-2-1602
Loye de la
Bourrie
soldaat, j.m.
van Nivoy i n
Luxemburg
2O den Haag
,!O-8-1608
Adriaan Jansz.
z<an Spangen
ruiter te
Amersfoort
Mr. Ruardus R.
Beerenaert
ohirurgijn te St.
Annaland
t

I

Sara
x 1”
den Haag
25-8-1613
Ellert van
Leyenbereh
wedr
2’ Hendrilc
Verborch

I

Hester
X den Haag
16-4-1605
Francoys
Nutker
engelsman,
constabel
van
den Brie1

I
Susanna

X
David
Abree
luit.
t. d. d. 1.

Mr. Rogier Rogierse Mr. Pieter
Beerelcaert
Rogierse
chirurgijn te A’dam
chirurgijn
t

I
Judith

Ï

~~

Ï-

X den Haag
11-10-1603
James
dlatthews
van Londen,
opperste
constabel
in den Brie1

Mr. Jacob vati
Rodenhuysen
chirurgijn
in den Haag
t v66r - 2 - 1 6 4 4
X 16-11-1614
Susanna Stevens
t -8-1644
wede Pack& Denyn

I
Jacob

I
I
Cornelis Mr. Hendrik van Roonhuyse

één dezer t vddr 1650
acte 14-3-1650
not. Pieter van
Groenevelt, den Haag

t

Mr. Rogier Rogierse Beerenaert
stadsohirurgyn te Amsterdam
geb. Vlissingen
1598
X A’dam 19-8-1622
Dirckje Cornelis Roos
1582
geb. A’dam
dr. van Mr. Cornelis Symonsz Roos, overman chirurgijnsgilde
te Amsterdam 1596 en Marie Cornelisdr.
en wed* Mr. Claes Claesr Kist, ohirurgijn
(y A’dam 29-3-1603)
zn. van Mr. Ciaes Ciaesz, ohirurgijn

geb. den Haag
1622
t A’dam
1672
stadschirurggn te Amsterdam
X A’dam 6-11-1646
-+ Jannetje Rogiers Beerenaert
geb. A’dam 19-9-1621

medegedeeld door Ir. J. 0. KA M.
Door de bijzondere welwillendheid van den Heer H.
J. Lambert, oud-Notaris te Rotterdam, ben ik in de
gelegenheid gesteld onderstaande familieaanteekeningen,
welke voorkomen op de schutbladen van een in diens
bezit zijnde Bijbel, te publiceeren.
Dit Boeck hoort toe Sijmon Brammer ende zijn hujsvrou Marya van der Mare1 seij zijn getrout jnt jaer
onses Heeren 1670 Ick oudt zijnde 22 Jaren ende mijn
huisvrou oudt zijnde 25 Jaren op Den 12 October.
Pieter Brammer onse eerste soon is gebooren Int Jaer
onnes Heeren 1672 op den 8 Maert
Wilhelmus Brammer is gebooren Int Jaer onses Heere
1674 op den 20 January
Wilhellemus Brammer is gestooreven int Jaer onses
Heere 1676 op den 7 Mey
Wilhellemus Brammer is gebooren int Jaer onses Heere
1676 op den 30 July
Cornelis Brammer is gebooren int Jaer onsea Heere
1678 op den 1 November
Pieter Brammer is gestooreven int Jaer onses Heere
1679 op den 9 febriary
Katarina Brnmmers onse eerste doghter is gebooren
int Jaer onses Heere 1680 op den 28 Desember

I

I

Gerrit
rentmeester
v. d. kinderen
v. d. griffier
Musch
(A.N.F. XVI. bl. 260)

I

Anna Daniëls *alt Rodenhuysen
x den Haag 11-11-1643
Wolff Erasmus Noorman
hellebardier van Z. H.
den prins van 0.
beiden t v66r 17-3-1660
(not. P. v. Groenevelt)

I

1
I

Mr. Rogier v& Roonhuyse
chirurgijn te A’dam

I

?
Rogier van Roowhuyse
Amstelodamo M. oand.
29-8-1693
Harderwijk

-f
Mr. Rogiev Bernart
chirurgijn te Vlissingen

Familie-aanteekeningen Brammer-Burger,

I

Daniël van
Isaiic
Rodenh.wpen
geb. 1600
1591
X 4-4-1621 geb.
schoenmaker
Lysbeth
X den Haag
Jansdr.
3-7-1616
Grietje
Hendrixdr.
oan der hfeulen

I

Da&
Noor9nan

I

Margiretha Noorman
geb. den H.aag

;gLe:-:;;;
X den Haag
16-8-1662 ’
Willem ean Walcheren
1642
geb. den Brie1
t den Brie1 25-10-1686
schepen, raad en burgemeester, heemraad,
kap. Blauwe Vendel.

P i e t e r Brammer is gebooren int Jaer onses Heere

1684 op den 2 Meij

Pieter Brammer is gestooreven int Jaer onses Heere
1686 op den 20 April
Uarga Brammer is geboore int Jaer onses Heere 1687
op den 4 febriary
ktaqa Brammen is gestooreve int Jaer onses Heere
1687 op den 6 febriary
Yarya van der Mare1 mijn Huysvrou is gestooreve
int Jaer onses Heere 1687 op Den 19 febryary
getroudt met Antenette Jnerseelt op den 23 July 1687
oudt zijnde 39 Jaer ende mijn Huysvrou 24 Jaer
Jacobus Brammer onse eerste soon is gebooren den
28 Augustus 1688
Maria Brammer onse eerste Doghter is gebooren Den
10 January 1690
Den 16 Julij 1691 Is gebooren Pieter Brammer den
29 November 169 1 overleden
Pieterneltje Brommer is gebooren int Jaer onses Heere
1692 op den 8 November
Den 26 Julij 1694 is Afnrz’a Brammer overleeden
Den 10 Julij 1696 is gebooren Sijmon Brommer
Den 21 Augustus 1697 is blaria Brammer gebooren
Wilhellemus Brammeris gestoreven int Jaer onses Heere
1700 op den 21 febriary
Marya Brammer ia gestorven int Jaer onses Hoeren
op den 23 April 1706
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(de volgende aanteekeningen z$a met een ander handschrift geschrecen)
Sijmon Brammer is gestorven ijnt Jaer onses heeren
op den 26 april 1’706
sijn huisvrouw Anteette Jaersvelt is gesturve int Jaer
onses heeren op den 20 November 1706
dit boeck hoort toe Commer Burger en Catie Brammers
sijn huisvrouw en sijn getrouwt int Jaer onses heeren
op den 26 desember 1706 ijck oudt zijnde 36 Jaeren en
mijn huisvrouw oudt zijnde 26 Jaren
ons eerste dochter ijs geboren int Jaer onses heeren
op den 10 februarij en is doot ter weerrelt g e k o m e n
1707
Hester Kommers is geboren Int Jaer onses heren 1707
den 21 desember
op den 26 Meij is onse dochter Hester Commers gestorven Int Jaer onses heeren 1 7 0 9
op den 11 Augustus is Mijn vrouw verlost van een
dochter maer is doot ter weerelt gekome Int Jaar onses
heeren 1’711
op den 29 Maart is onse soon Gerrit Burger gestorve
int Jaer onses h e e r e
1712
op den 10 Juni Is mijn vrouw verlost van een Jonge
s o o n h e i t ontrent een uer geleeft enis g e s t o r v e n I n t
Jaer onses heere 1710
(De volgende aanteekeningen zijn wet een ander handschrift geschreven)
Dit Boek hoort toe Commer Burger.
Op den 10 december 1’741
zijn wij Commer Burger en Pietternella van Nijmegen
met Elkander vereenigt En wettelijk Getrouwt op het
Raadhuys deezer stad Rotterdam.
Op den 7 September 1742
Is gebooren onse zoon Gerrit Burger genomineert na
zijn overgrootvader Paternel Gerrit Burger, w a a r v a n
getuyge is onze moeder Catharina Brummer wedu. van
Commer Qerrits Burger.
Op den 2 Maart 1746
Is Gebooren onse zoon Joha?anes Burger genomineert
na zijn Groot Moeder Johanna van Nijmegen waarvan
getuygen is Elias van Nrjmegen en Zijn huysvrouw.
Op den 2 July 1747
Is Gebooren onse soon Willem Simon Burger genomineert na zijn Grootvader Simon Brammer & zijn oom
Willem Thomton, waarvan getuygen is Catharina Brammer Wedu. Burger & Cornelis Dambertus Persteegh.
Op den 8 April 1749
Is Gebooren onze zoon Elias Burger g e n o m i n e e r t
na z\jn Grootvader Elias van Nijmegen waarvan getuygen zijn den voorn. Elias van Nijmegen en zijn huysvrouw Johawaa Stiermans.
Op den 2 February 1751
Is Gebooren onse zoon Di«n?ys Burger g e n o m i n e e r t
na zijn oom Diorap piama Nijmegen waarvan g e t u y g e n
zijn Dionys van Nijmegen en Sara Stiermans.
Op den 9 .Tuly 1762
Is Gebooren onse Eerste dogter Petroraella Catharina
Burger genomineert na haar haar Lieve Moeder Petronella
van Nijmegen & Cathariw Brnmmer Wedu. Burger haar
grootMoeder, waar van Getuygen zijn Gerard Sanders,
Joharana Stiermans huysvrouw van Elìas van Nijmegen
$ Catharina Brammen wedu. Burger zijnde deeze dogter
gedoopt den 22 deezer Net op dien dag doe haar Lieve

Moeder begraven is dewijlse van haar op den 9 dag
overleeden is.
Op den 17 July 1762
Is overleeden mijn dierbaar Pand en Lieve huysvrouw Petronella van Nijmegen in de kraam overleeden
door een inflamatie in ‘t bloed en den 22 July 1762
in de Princekerk begraven, en heeft mijn Nagelaaten de
6 hierbooven gemelde kinderen haar ouderdom was,
doe zij overlegt 40 Jaaren 3 Maanden & 11 daagen.
Op den 11 Augs. 1762
Is overleeden mijn dogter Petronella Catharina Burgel
oud zijnde drie weeken. Is begraven in de Prince kerk
bij haar Lieve Moeder.
Op den 3 Augustus 1766
Ben ik Commer B u r g e r met J o h a n n a van Es v e r
Eenigt En wettelijk Getrouwt op het Raadhuys deezer
stad Rotterdam.
Op den 18 Mey 1767
Is mij vrouw verlost van Een dogter dog dood ter
weerelt gekoomen.
Naschrift.
Uit deze aanteekeningen blijkt dat de genealogie
Burger voorkomende in Ned. Patriciaat 1914 eenige onjuistheden bevat. n.1. :
IV. Commer Burger tr. Rotterdam 26 Dec. 1706 Catarina Brammer(sj, geb. Rotterdam 28 Dec 1680, dr. van
Simon en Marya van der Marel.
Zg overl. na 22 Juli 1762. Hij voor 7 S e p t . 1 7 4 2 .
V. Combertus Burger, geb. Rotterdam 16 Sept. 1716,
tr. le Rotterdam 10 (17?) D e c . 1 7 4 1 Petronella v a n
Nijmegen. geb. (Rotterdam?) 6 April 1712, st. Rotterdam
17 Juli 1762, begr. Princekerk 22 Juli d.a.v., dr. van
Elias en Johanna Stiermans.
(Men zie in verband hiermede ook de vraag van Prof.
van Bemmelen in het Maandbl. 1924, k.184-86).

De herkomst en de eerste generaties
van het geslacht Thesingh,
door Mr. H. F. WIJNMAN.
In den llden jaargang van het Ned. Patriciaat (1920)
komt een genealogie voor van het geslacht T h e s i n g h ,
waarvan de beide eerste generaties luiden:
1. Jan Hejldriksz. Thesingh, geboren in het graafs0ha.p
Zutphen, tr. Grietje Frederiks, geb. Emden (0. Friesland).
11. Hendrik Jansz. Thesingh, geb. Amsterdam 9 Febr.
1 6 3 1 , i_ 6 Nov. 1681, tr. (10) Haarlem 24 April 1668
Reym(b)rich Egberts, geb. Haarlem in 1630, t in Sept.
1667.
De Redactie van Ned. Patriciaat teekent hierbij o.a.
aan, dat de eerste generatie gegeven wordt volgens
een hns. geslachtslijst. Dit houdt blijkbaar in, dat de
s a m e n h a n g tusschen generatie 1 en 11 nog niet uit officieele documenten bewezen kon worden. Immers noch
uit de huwelijks-inteekenacte (te Amsterdam) noch uit
de trouwacte (te Haarlem) van Hendrik Thesingh leeren
wij den naam van zijn ouders of een van dezen kennen;
genoemde acten luiden :
(Gem. Arch. Amsterdam, D. T. B. 684, f”. 13~).
Den 30 Maert 1668 Compareerden enz. en sijn.. .
tot Haerlem ingeteekent Hendrick Teessinck van
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A(msterdam), out 27 jaer, woon(e in de Tuynstraet & Reymrigh Egberts van Haerlem ende daer
woon(en (w.g.) Hendr. Teessing.
(Gem. Arch. Haarlem, Schepentrouwboek) 24
Aprilis 1658
Henriclc Teessinck Jongman van Amsterdam.
Reymbrich Egberis Jonge dr. van Haerlem.
Uit de eerste acte blijkt dat H e n d r i k Teessifzg (11)
geboren was te Amsterdam tusschen Maart 1630 en
*Maart 1631, zoodat de geboorteopgave 9 Februari 1631
(volgens hns. geslachtslijst) waarschijnlijk juist is. Dit
pleit ervoor, dat wij de opgaven betreffende de eerste
generatie mogen vertrouwen.
Het nog in het Doopsgezind Archief te Amsterdam
aanwezige Doop-, Trouw- en Aenwijsboek va.n de Vlaamsche Gemeente der Doopsgezinden te Amsterdam bevat
de huwel[jks-inteekening van Hendrik Teessing en Reymbrich Egbertsdr. aldus :
4 Mrt. 1668 sijn verschenen als boven als bruydegom Hendrik Teesinck ende Eermbrich Egberts
tot Haerlem.
Wij mogen aannemen, dat de Hendrik Jansz, die drie
dagen later bij dezelfde gemeente werd gedoopt, dezelfde
is als Hendrik Teessing *) (bij de Doopsgezinden gebeurde
het nl. dikwijls, dat men zich even voor het huwelijk
liet doopen) :
7 Mrt (1668) is op de camer gedoopt Hejidrick
Jansz getuyge de vader Jan Hendrìksz en de moeder.
Uit deze doopacte leeren wij den vader van H e n d r i k
Yeessing (volgens N. P. getrouwd met Grietje Frederiks)
kennen; ook diens huwelijks-inteekenacte was te Amsterdam te vinden:
(D. T. B. 671, fo. 108) Den 4 Aprill’ 1630 Compareerden , . . . Jan Heyndrixss van S t a d 1 o on, wedr
van Elbrich Fluedrix, wo(nende) tot Enchuijsen, alwaer geboden gaen sullen & Grietie Frerkcx, van
A u r i c h , out 26 jaeren 6 a(nn)is woon(ende) op de
Nieuwendijck, geas(sisteer)t met Abraham de Kraemer haer meester enz.
(w.g.) twee kruisjes.
Hieronder volgen de inteekenacte te Enkhuizen en
de trouwacte uit het Doop-, trouw- en aenwijsboek der
Vlamingen te Amsterdam :
Den 12 April des jaers 1630
Opt stadhuys geboden
Jan Hendrìcksz van Stadtloon wonen in die oude
harkesteyger [te Enkhuizen] ende CSrietien Frericks van
Aurich tot Amsterdam het geboet.
(Gecompareert) 6 April 1630 Jan. Henricx wedunaer, en Grietgen Frericxss Jonge dochter, (getrouwd)
6 Mei 1630.
Op zijn trouwdag had Jan Hendricksz zich van Enkhuizen naar Amsterdam laten overschrijven, hetgeen ook
in het voornoemde Aenwijsboek is geboekstaafd :
1 6 3 0 Johall Hendrixsz van Stadlo(hn) k o m e n d e
van Enkhuys(en). ‘t Aenwijs onderteekent Jelis Jansz.,
Kor(nelis) Adams, datum 2 Mai: (i.m.) ontf. 6 Mai.
Wij zien hier dus uit, dat J a n Hendriksz g e b o r e n
was te 8 t ad t 1 o h n in Westfalen (ten Oosten van Winterswijk), zich eerst te Enkhuizen vestigde, doch later

:e Amsterdam. In 1668, tijdens den doop van zijn zoon,
was hii nog in leven. Jammer is. dat van Jan Hendriksz
$ot dusverre het beroep niet was te ontdekken. Waar;chijnlijk was hij hetzij handwerker, hetzij koopman,
5ooals vele leden van de Gemeente der Vlaamsche DoopsTezinden te dien tijde (zijn verschillende wounplaatsen
;chijfen op het laatste beroep te wijzen).
Zgn zoon -- die den grondslag legde voor het fortuin
ran het geslacht en zijn naam later T h e s i n g spelde vas in ieder geval koopman, dit blijkt uit de inteekening
7an diens tweede huwelijk:
(D. T.B. 687, f”. 83) Den 24 Febr. 1668 Compareerden.. . . Hendric Tesingh van E n c h u y s e n ,
coopman, wedr van Rijmerichìe Egberts, woont op
de Blomgracht, en(de) A n n e t i e wra Qestel, v a n
A(msterdam), o u d 2 6 jare, geabs[isteer)t met haer
vader Jan van Gestel, woont op de Houtgracht
enz., (w. g.) Hender. Thesingh, Annetie van Gestel.
Met name dreef Hendrik irhesìngh handel op Rusland
IArchangel); in een dd. 2 Juni 1670 te zijnen verzoeke
uitgebrachte insinuatie worden als zijn compagnons geloemd : Flarnaer ilfuller, Enno Brant l), Jacob van der
Veer, Hans Willem Elbillgh (not. van Loosdrecht, Am;terdam, 1 9 9 4 , fo. 6v, vgl. protest van non-betaling
1993, fo. 390v.). Op laatstgenoemde notarieele acten
qas de Heer Nieuwenkamp, volontair op het Gemeente4rchief te Amsterdam, zoo welwillend mijn aandacht
:e vestigen.

1) Een andere Hendrik Jansz komt in de voorafgaande jaren niet
in het lidmatenboek voor.

Y

v

I

De generaties 1 en 11 kunnen dus als volgt luiden:
1. Jan Hendriksz., geb. Stadtlohn, vestigt zich te Enkluizen, in Mei 1630 te Amsterdam, + na 7 Maart 1658,
x. als wedr. van Elbrìch Erederiksdr. (27 Amsterdam
j M e i 1 6 3 0 Grietje Erederiksdr., g e b . A u r i c h 1 6 0 5 ,
woonachtig te Amsterdam einde 1624, t na 7 Maart 1668.
11. Helidrik J~IISZ, noemt zich later Teessing of The&zgh, geb. Amsterdam 9 Febr. 1631, gedoopt ald. (bij
ie Doopsgezinde Gemeente der Vlamingen) 7 Maart 1658,
koopman, j_ 6 Nov. 1681, tr. (10) Haarlem 24 April
1668 Reymbrìch Egbertsdr, geb. Haarlem in 1630, j- in
sept. 1667.

Beknopte geschiedenis en verkorte genealogie
van het geslacht

Greydanus,

door Ir. M. R. IDE~~A GREIDANUS.
(Vervolg van XLVIII, 346).

1X. Ymte Oreijdanus, geb. Baijum 3 October 1868, landbouwer te Fairlawn (New Jersey), tr. Hennaarderadeel (Wommelsj 6 Mei 1893 Ocke Brouwer, geb.
Cubaard 6 Augustus 1872, d. v. Java en @oukje
Schaapma.
Kinderen :
Ij Enno Brant, aanvankelijk kuiper, later koopman, was de vader
van den bekenden Christoffel Brants. Men zie uitvoerig het gedooumenteerde artikel van J. F. L. de Balbian Verster, Christoffel Brants
(1664-17321 en het Brants Rus-hofie. in het Jaarboek Amstelodamum,
iS* j. (1929): blz. 105, e. v. Aldaar ‘vindt me& ook vermeld de gebroeders Egbert en Jan Thesiwh (zoons van Hendrik), die op het eind
van de”l7e eeuw als aanzi&lijke kooplieden te Arihangel waren gevestigd. Het huis Thesingh was in dien tijd een der belangrgkste
handelshuizen op Rusland.
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1. Cornelis, volgt X.
2. Jan, volgt X bis.
3. Klaaske Greijdanus, geb. Witmaraum 11 Maart

1897, tr. Fairlawn (New Jersey) 9 Juni 1920 Arie

Pruiksma, geb. Oudega 12 Maart 1891, z. v. Siebolt
en Akke de Vries;
4. Seakle Bl-eijdanus, geb. Pateraon (New Jersey) 2

Maart 1900;
6. Rimmert Qreijdanus, geb. Fairlawn (New Jersey)
10 Juli 1906, t Februari 1926;
6. Douae Breedanus, geb. Fairlawn (New Jersey)
13 Augustus 1908;
7. Sjouhje Greijdanus, te Fairlawn (New Jersey) geb.
13 en t 22 Januari 1914.
X. Cornelis Gre&jdalius, geb. Witmaraum 13dei 1894, tr.
Paterson (New Jersey) 14 November 1917 I%je
Feitsma, geb. Lichtaard 2 Juni 1893, d. v. Sybren
Jans en Dìeuwke Willems Zuidema.
Kinderen :
1. Cornelis James Greijdanus, geb. Fairlawn (New
Jersey) 4 November 1918;
2. Dorothy Greijdanus, geb. Prospect Park (New
Jersey) 21 October 1920.
,i bis. Jan Greijdanus, geb. Witmaraum 27 Januari 1896,
tr. Pateraon (New Jersey) 6 Januari 1917 Nelly
Velse?,, geb. Little Falla (New Jersey) 14 Januari
1893, d. v. Dirk en Janneke la Fleur.
Kind :
Jeannetta Qreìjdaws, geb. Fairlawn (New Jersey)
12 October 1918.
IXbìs. J«n Greijdnnus, geb. De Grauwe Kat (bij Arum)
26 Februari 1873, notaris te Pateraon (New Jersey),
tr. Pateraon (New Jersey) 26 Februari 1898 Petronelln Sucanna Peters, geb. Middelburg (Zeeland)
26 April 1876, d. v. Theodorus Jacobus, ijzerhandelaar te Middelburg, en M a r i a ErancLaa van
Zorgen.

Kinderen :
1. Maria Era,ncina GreGdanus, geb. Pateraon (New
Jersey) 4 April 1901, tr. 18 November 1927

William David Peters ;
2. Cornelis Greijdanus, geb. Pateraon (New Jersey)

30 Juli 1903;
3. Klaaske Greijdanus, geb. Pateraon (New Jersey)
31 October 1909.
IXter. Sytae Elo Greijdanus, geb. Witmaraum 30 September 1833, bouwkundig-ingenieur te Pateraon
(New Jersey), tr. Pateraon (New Jersey) 24 1Mei
1910 Pietje Minnema, geb. Amsterdam 20 Juni
1885, d. v. Jan en Frytsen Brinkman.
Kinderen :
1. Frances Greijdanus, geb. Prospect Park (New
Jersey) 4 April 1911;
2. Cornelis Greijdn?aus, geb. Prospect Park (New
Jersey) 29 April 1912;
3. John en Clara Greydanus, geb. Prospect Park
(New Jersey) 1913, t aldaar: de eerste 13 Januari
en de tweede 11 September 1914;
4. Clara ,Greijdanus, te Prospect Park (New Jersey)
geb. 11 Juni 1916 en t 28 Januari 1916;

6. John Grez$danus, geb. Prospect Park (New Jersey)

6 November 1.916;
6. Samuel Elo Greijdanus, te Prospect Park (New
Jersey) geb. 30 November 1917 en f 31 Maart
1918 ;
7. Clara Greijdanus, geb. Prospect Park (New Jersey)
6 Februari 1920.
VIIIbis. Sytxe Greijdanus, geb. Lollum 7 September 1843,
herbergier en stalhouder te Lollum, t Lollum 16
Maart Ï 920, tr. 10 Wonaeradeel (Bolaward) 14 Mei
1870 Trijntje Tjallema, geb. Britswerd 14 April
1843, -/- Lollum 24 Mei 1888, d. v. Harmen Gerrits,
veehandelaar, en Sjoerdje Beikes Ylietstra; tr. 20
Wonaeradeel (Witmaraum) 16 November 1889
Geerije Hamersma, geb. Minnertaga 27 April 1866,
+ Lollum 16 December 1918, d. v. Arjela Ijepkes en
Janke Hogenhuis.

Uit het eerste huwelijk o. a.:
Ymte, volgt 1X.
Eeike, volgt IXbis.
1x. Ymte (zich in Amerika noemende James) GreZjdanus,
geb. Lollum 28 April 1871, landbouwer te Ripon
(Californië), tr. Paterson (New Jersey) 10 Juni 1896
Clara van der Woude, geb. Hallum 6 Augustus
1876, d. v. Willem en Dirkje IViersma.
Kinderen :
1. Snmuel Greijdanus, geb. Pat(eraon (New Jersey)
15 Juni 1898; studeerde 6 jaar te Gerand Rapida
(Michigan) voor predikant;
2. 1Villiam Greijdalaus, geb. Paterson (New Jersey)
23 Maart 1901, landbouwer te Conrad (Montana),
tr. Conrad (Montana) 18 Januari 1922 Hermina
Corenilia Permulm, geb. Iowa (Ver. St. v. N.-A.)
16 Juni 1900, d. v. Herburt, landbouwer, en Lydia
Koster.

3. Dina Gre$anus, geb. Pateraon (New Jersey) 13
Januari 1903 ;
4. Frances Gre$-lanus, geb. Manhattan (Montana)
6 October 1906;
6. Herman Greijdanus, geb. Manhattan (Montana)
17 December 1907;
6. Peter Gretidanus, geb. Conrad (Montana) 14 Auguatua 1910;
7. Saaie QreGdanus, geb. Conrad (Montana) 14 Februari 1912.
IXbis. Feike Greijdanus, geb. Lollum 17 Augustus 1883,

stalhouder te Lollum, tr. Wonaeradeel (Witmaraum)
16 Mei 1912 Melletje Starkenburg, geb. Kollumerzwaag 13 Februari 1883, d. v. Sjoerd en G e p k e
Burumu.

Kinderen :
1. Syize (frezj’danus, geb. Lollum 16 Augustus 1913;
2. Sjoerd GreGdanus, geb. Lollum 29 December 1916;
3. Trijntje Harmanna Greijdanus, geb. Lollum 16
Februari 1920.
VIbis. Jan Greijdanus, te Jorwerd geb. 28 Juli en ged.
4 Augustus 1793, landbouwer te Boxum, t Boxum
6 Juni 1867, tr. Baarderadeel (Weidum) 17 Mei
1817 Hiltje Jacobs Kalma, te Boxum geb. 30 April
en ged. 16 Mei 1796, t Boxum 28 Juli 1880, d. v.
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Jacob Hommes, landbouwer eerst te Boxum, dan te
Hylaard, en Jeltje Sjolts Tadema.
Zij zijn de voorouders van een talrijke, thans nog
bloeiende, tak van landbouwers en kleino neringdoenden o.a. te Boxum, Deinum, Gerkeeklooster,
Bornwerd en Hoogkerk.
VIter. Petrus Greijdanus, te Jorwerd geb. 1 en ged. 6
Maart 1796, schoolmeester, koster, ouderling te
LMantgum, -[- Mantgum 24 Maart 1860, tr. Baarderadeel (Weidum) 4 Januari 1820 Ruudje Wiersma,
te Spannum geb. 26 Januari en ged. 2 Februari
1800, t Mantgum 29 Maart 1861, d. v. Sytze Ruurds
en Trijntje Jenljes.
Van hen bestaan thans nog afstammelingen. Hun
zoon was:
Ytnte Breijdanus, geb. Mantgum 1 Maart 1833,
muziekonderwijzer, pianist en organist te Leeuwarden, f Leeuwarden 20 April 1861.
Van hem bestaat een gelithografeerd portret (zie
V a n Someren deel 11 bladz. 294 en W . E e k h o f f
,De Stedelijke Kunstverzameling van Leeuwarden”
bladz. 68).
Vquater. Johannes Qreidanus, te Mantgum geb. 20 November en ged. 0 December 1766, schoolmeester
en organist te Tjalleberd, + Tjalleberd 26 October
1880, t r . 1”. Mantgum 29 October 1780 T@jntje
Piers Swierstra, ged. Mantgum 16 December 1769,
d. v. Pier Tjerks en Aafke Nannes; tr. 20 Tjalleberd
20 Juli 1800 Tjitske Jacobus Jager, wed. J a n
(Jeen) Engberts te Luinjeberd, t Tjalleberd 13 December 1819.
Kinderen o.a. :
J a c o b Qreijdanus, te Tjalleberd geb. 14 en ged.
30 November 1788, eerst landbouwer op ,,‘t Hoog
hiem” te Boornbergum, daarna kalkbrander te Oldeboorn, tr. Opsterland (Boetsterzwaag) 19 December 1816 Trijntje Hnrsma (Haringsma), geb. Nes
(Utingeradeel), d. v. Kurst Harings en Beitske Anskes Butstra.
Uit welk echtpaar is gesproten een talrijke tak
van in hoofdzaak schippers, voornamelijk te Sneek
en Amsterdam.

B.
11. Benedictus Tyaerds (Bindixt Tyeerds), geb. Franeker
tusschen 1632 en 1644; lidmaat Franeker 16 April
1664; burger van Franeker b8); 1 7 S e p t e m b e r
1 6 7 2 63) ,beroepen e n g e ë l i g e e r t ” e n 2 1 J u n i
sz) Zie Rechterlijke Archieven Friesland. Protocolboek (Register
van koopbrieven) Franeker 20 Januari 1683 (ingeschreven 9 Februari
1683). waarbij “Benedictns Tieerts en Antie Johannes, Echtelieden burgers binnen Franeker voor hen selven en als gelastigde van” nog
3andere partijen, ,elx voor 4 part en te samen voor het geheel” verkoopen 9; ,,Pondemate greidland buiten het Noordwest van Franeker
tot Oerdum” voor .lOOO cargl. met 6 rijxdaelders en 2 silveren ducatons” (mie Proclamatieboek Franeker 26 Januari-2 Februari-9 Februari 1683).
1s) Zie Gemeente-archief Franeker ,,Diarum van Degelijksche besognes van de Magistraat der stad Franeker van af 1 Juli 1669”:
,,op huiden den 17 September 1672 is bij resolutie van Burgem. en
Raden dezer Stede op den Raadhuise ontboden, nae genoemde personen gecompareert, weloke nae voorlesinge van de ordre van wachtbeetelling tegens de gesworen waeckers in den jaere 1659 gestatueert,
wederom tot gesworen waeokers zijn beroepen en geeligeert, naedat
sij niet alleene belooft en aeogenomen hebben sioh promptel.nae
den inholt dies te reguleren, maar daertoe boven belooft t allen
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1 6 7 3 54) w e d e r o m ,,aengenomen” tot ,,gesworen
waecker” , ,gesworen t u r f m e t e r ” t e F r a n e k e r 55),
alwaar hg woonde bij zijn huwelijk ,,op de Petercelistraat” en later in de Molensteegh 56), + Franeker tusschen Mei 1693 67) en 4 Juni 1694 55) ;
tr. Franeker 1 Mei 1661 Antie Johannes, geb. Akkerwouds, die nog leeft 20 Januari 1683.
Kinderen o.a.:
1. Trijntie Benedictus (Qreyda)aus), g e d . F r a n e k e r
ld Januari 1662 ; lidmaat Franeker Q December
1706, t Franeker April 1729 s*), tr. 10. Franeker
25 Juni 1682 Geert Fransen, dopjeswever te Franeker, + vóór 21 October 1694, z. v. Frans Qeerts
e n hfeins ljeerdts, tr. 20. Franeker 21 October
1694 Ni@ Adolphs, wedr. 1”. Claaske Bottes, 20.
Frouckjen Jans, ,, gesworen turffdrager en -meter”
te Franeker, a l w a a r hij woonde in de Molensteegh 5g), + Franeker November 1717 sc), 2;. v.
Adolph Nijsses 6 l).
2.
liaclrd, volgt 111.
-~
t ijdes op ordre van Burgemeesteren en Raden voors. ten dienste

ran den Lande en dese Stadt de nood sulcx vereisschende, een tocht
e velde te doen en sonder eenige dissimilitie uyt te trecken op een
jehoorl. soldie bij denselren Burgem’*n a l s d a n t e statueeren”. 2 1
ramen, waaronder die van Benedicx Tier&.
a4) Zie “Dinrum”, g enoemd sub 53. *Op huiden den 21 Juni 1673
lebben de Heren Magistraet volgens vorige Resolutie bij de selve
11s Vroetsahap genomen wederom de gesworen Waeckers tot twin.ich in ‘t getal tot haer voorgaende dienst aengenomen @de narolgende personen”: o.a. Benedictm Tieerdts.
la) Zie .Diarum”, g enoemd sub 53. ,Op huiden den 4 Juni 1694 is
[ppe Sytses gebenefioieert met het turfmeten inplaats van de over1 edene Benedix Tieerdts door de E. Heer Br. Sipke Baarda en heeft
:ot dien einde den eedt van getrouigheit in handen van de E. Heer
Praesident S. Westerhuys afgelegt”.
6s) Zie Rechterlijke Archieven Friesland. Proclamatieboek Franeker 29 September-6 October-20 October 1682, acte waarbij d e
Kopman Baucke Jansen Riestra oum uxore koopen .seeckere huisinge, staende alhier in de Molensteeg11 bij Beaedix Táeerts bewoont.”
07) Zie Gemeente-Archief van Franeker n’. 1413 van het Register
van Mr. Telting: kohier taxatie gegoedheid inwoners van Franeker
voor den 100~” penning, May 1693, waarin onder “Noord” voorkomt
Benedictus Tieerts.
56) Zie in Lidmatenboek Franeker “Ledenlijst van 16 Juni 1720.”
58) In een door hem en zijn vrouw aangekocht huis. Zie Franeker
Proclamatieboek dd. 19-26 Januari-2 Februari 1683 ,,N$s Adolphs
oum uxore van Georgius Duint,erp (S .B . th. stud. voor 4 cn Japke
Douwes Hobbema voor 4) koopen huisinge en hovinge cum annexis
in de Molensteegh, bij Pieter Abrams bewoond, hebbende Egbert
Geerts als huirder ten Noorden en den vercoperen hoysohuire ten
Zuiden naest”.
60) Zie: het hiervoor aangehaalde register uit het Gemeente-Arohief
Franeker *Diarum van dagelijksche besognes Magistraat Franeker
vanaf 1 Juli 1669”: 19 November 1717. Atse Folckert gebeneficieert
met het Turfmeestersplaats, vacant door den dood van -Nys Adolphs;
No. 1612 van het Telting-Register van het Gemeente-Archief van
Franeker: Rekeningen van de administrerende armenvoogden van
hunne ontvangst.en en uitgaven wegens doodkisten over 1717, 1718
en 1719: .2 Nor. 1717 voor Nis Adolfs een doodkiste dik 14 duim
9- 0-0.”
si) Uit het tweede huwelijk werd geboren o.a. een zoon Benedictus,
ged. Franeker 6 Maart 1703, die den eigenlijken geslachtsnaam
.Greydanus” van zijn moeder Tr$ntie Benedictus aannam, blijkens
zijn hnwelijksinsohrijving te Groningen, Nieuwe kerk, op 27 October
1729, waarin hij is vermeld als ,,Benedictus GreJdanus”, met Pietertje
Jacobs Westbroek. ged. .4- kerk Groningen 19 September 1706, als begraven te Groningen ingeschreveu 8 December 1775, d. v. J a c o b
Pieters, grootschipper te Groningen, en HilZichen Jans Toeren. Hij
werd te Groningen lidmaat Juni 1751 en was aldaar boekverkooper
en -drukker in “In de Zaadzaaijer 1743” in de Oude Kijk in ‘t Jatstraat tegenover de Visscherstraat (zie: A. M. Ledeboer “De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland”. Deventer
1872, blada. 184; idem ,Alfabetische lijst der boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland”. Utrecht, 1876, blada. 66;
idem ?Chronologisch register behoorende bij de hiervoorgenoemde
alfabetmche lijst. Utrecht, 1877, bladz. 50, en J. Oomkens Jz. ,,Boum-
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UI. 1 iaad Benedictus (Tjeerd Bindixt), ged. Franeker
1 Januari 1666 ; bij huwelijk ,,metselaarsgesel” te
Franeker, wordt 31 October 1692 als ,bombasijnwerker” burger van Leeuwarden, alwaar hij Januari
1693 woonde ,,bij de Brol” as), tr. Franeker 26 December 1687 Lysbet Cornelis.
Uit dit huwelijk o.a.:
Cornelis, volgt IV.
IV. Cornelis Ijeercls (Cfreidanus) as), ged. Leeuwarden
17 November 1689, ,soldaat onder de guarde van
zijn F. D. H. den Heere Prince van Orange en Nassauw” te Leeuwarden s4), alwaar hij woonde eerst op
stoffen tot eene geschiedenis van de boekdrukkunst en den boekhandel in de stad en provincie Groningen, 2” druk, Groningen 1864,
bladz. 91.
Bij hem z?jn gedrukt, voor zoover bekend:
Verzameling vao geestelijke gezangen vertonende den vorst des
levens in zyne geboorte, lyden en heerlgkheid; en hen die met Hem
zyn, de uitverkorenen, geroepenen, geloovigen, werkzaam in liefde,
lof en dankbaarheit tot zaligheit. Derde druk. Groningen. B. Greydanus, 1758. 120;
Bedenkingen over de verbetering van de rijmpsalmen. Te Groningen, bij Benedictus Greydanus, Drukker ‘en boekverkooper in de
Kijk-in ‘t-Jatstraat, in den Zaad-zaijer 1762. kl. 80;
Brief van 8. Tideman, Med. Doctor aan de Wel. Eerwaarde Heer N.
Havinga, Predikant te Hellum, Beantwoordende het verzoek, wat men
best doen zoude, tot verhoedinge en verzagtinge vandeziektevan ‘t
Rund-Vee, en voor derzelver Galziekten: met aanwijzinge van middelen, daartoe nuttig, welke voor een matige prijs te bekomen zyn.
Waar bij komt een Bijvoegsel van de noodzakelykheid van ‘t gebruik
der Rhabarber in de Galziekte. & 1769. 8”;
Brief van een Richter in de Ommelanden. B. Grevdanus. Groningen 1’769.
Hij werd als begraven te Groningen ingesohreven ‘7 Juni 1775.
l%n van zijn kinderen was: Nijs (D’Naj’s of Den@) Greydanus, ped.
A-kerk Groningen 5 Januari 1746, t Groningen 22 Februari 1810,
tr. Nieuwe of -Noorder-kerk Groningen 22 Mei 1777 Fiepke (Feipkej
Wilte, ?_ Groningen 29 Augustus 1818, d. v. Jan Klazen en Yda Roelfs.
Hij was boekverkooper en -drukker in dezelfde zaak als zijn vader
en wordt genoemd in de hier voorgenoemde boeken van Ledeboer
en Oomkens resp. op bladz. 184, 66, 61 en 92.
Bij hem zijn gedrukt, voor zoover bekend:
Oprechte Oldamster Almanak, op het jaar 1777. Waar in de jaar,
paarde en beestemerkten zeer perfect te vinden zijn. Door G. 0.
Mathem. Gron. bij D’N. Griedanus m. houtsneden. 120;
De historie van Floris en Blanoefleur, de welke, na dat ze lang
gescheiden waren, en veele perykelen geleden hadden, tot den Huwelyken Staat kwamen. Zeer plaizant en vermakelyk om te Leezen.
Groningen, bij D’N. Greydanus, Drukker en Boekverkoper in de
Oude Kyk in ‘t Jatstraat. Met houtsneden. 40;
Propheoye of te Voorzegginge van een geheeten Jarfke, van veel
wonderlijke dingen die na zijn tijd zullen geschieden in ‘t Old-Ampt
ende Westerwollinge-Land, alsmede in ‘t Kleine Old-Ampt, en van
den Krijgs-handel en de verdistrueeringe in Groninger-Land. Gron.
D. N. Greydanus, zonder jaartal. kl. 8”.
Verder wordt in de Groningsche Volksalmanak over het jaar 1922,
Uitgave B. van der Kamp te Groningen, aangetroffen een bijdrage
van B. Lonsain ,,De laatste dag vau den Vrijheidsboom te Groningen”, waarin wordt medegedeeld, dat de 14 Februari 1795 te Groningen op de Groote Markt geplante vrijheidsboom 10 Mei 1804 aan
denstamrondom was ingezaagd en weldra nederstortte en op bladz.
60, dat het daarnaar door de Overheid ingestelde onderzoek geen
resultaat opleverde, maar dat de Schout wel zoo gelukkig was ,een
bundel liederen, vsn een kwaadaardigen inhoud, waarvan eenige
ook bij de vernieling van den vrijheidsboom waren gezongen, bij
den boekoerkooper Greidanus in de Oude Kijk-in-‘t Jatstraat in beslag te nemen”.
Met zijue dochters sterft deze zijtak uit.
sv) Zie doopinschrijving te Leeuwarden op 27 Januari 1692 van
zijn zoon Benedictus.
63) In de overlijdensacte van zijn hieronder volgenden zoon Taeke
wordt hij genoemd ,,CorneZis Greidanus” en in de begraafinschrijving
te Leeuwarden op 9 Januari 1733 van één van zijn kinderen ,,ConzeZis
Gordanus op de Nieuwe Buiren”.
64) Zie Klein Consentboek van Leeuwarden: Inschrijving 29 Juni
1736, waarbij Rinske Brocks Wede. Cornelis Sakes te Leeuwarden verkoopt “seekere grond of te huisstede binnen Leeuwarden op of aan
Oldehoopterkerkhof” aan ,,CorrLeZis Tjeeres, soldaat onder de guarde
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de Nieuwe Buren 6s) en later in een door hem gekocht huis aan het Oldehoofsterkerkhof s4), begr.
Leeuwarden 11 Augustus 1771, tr. 10. Galileërkerk
Leeuwarden 14 %Iei 17 16 Geyske Jelles, te Leeuwarden
ged. 7 November 1694 en begr. 10 Februari 1734,
d. v. Jelle Mnrkus, mr. kleermaker te Leeuwarden,
e n Zr2jntie Pieters, 20. Galileërkerk Leeuwarden
16 Augustus 1734 Wickjen Cornelis, ged. Leeuwarden
11 December 1701, wede. 2sack Jelles, ,leerbereyder”
te Leeuwarden en broeder van de hiervoor genoemde Geyske Jelles, begr. Leeuwarden 17 Augustus
1764, d. v. Comelis Sakes, ,,soldaat onder de compie
van de tapt. Aernt Heidenrijk”, en Rinscke Jurriem Brinck.
Uit het tweede huwelijk o.a.:
lueke, volgt V.
V . Taeke Cornelisz. Greidanus es), g e d . L e e u w a r d e n
5 Juni 1740, 27 Juli 1787 te Leeuwarden aangesteld tot ,turfmeeter” ss), welk ambt hij bleef bekleeden tot zijn dood 67); hij woonde te Leeuwarden,
vermoedelijk in het huls van zijn vader aan het
Oldehoofsterkerkhof; i_ Leeuwarden 1 Juni 1819;
tr. Jacobinerkerk Leeuwarden 20 Januari 1766
Gertie (Gerfje, Geertje) B a u k e s A s s u é Ga), ged.
Leeuwarden 9 Maart 1740, d. v. Bauke Johannes
en Sydske Julius.
Kinderen o.a. :
1. Cornelia Qveijdanus, te Leeuwarden geb. 27 September en ged. Westerkerk 11 October 1766, t
Franeker 18 October en begr. Schalsum 22 October
1828, tr. E’raneker 8 Januari 1792 Johan Michaël
Bölger, geb. Heppenheim (im Lach), Provioz
Rheinhessen, Kreis Alzey 9 en ged. 69) in het
nabijgelegen Framersheim 17 September 1768;
14 September 1791 burger van Franeker en door
den magistraat dier stad ,gebeneficieerd met het
wagtmeesters-, het majoors-, het quartiersmeesters- alsmede met het merkmeestersplaats” 70) ;
23 Mei 1796 ,van zgne bedieninge ontzet”, omdat hij weigerde te onderteekenen ,de verklaaringe van de Representanten van het Volk van
Friesland” 7 1 ) ; 2 1 October 1796 door aankoop 7 “)
van sijn F. D. H. den Heere Prince van Orange en Nassauw, en
Wickie Cornelis, Echtelieden binnen voors. stad, voor 30 Cargl; met
verplichting o.a. een gedeelte van des vercoperses door haer self
tegenwoordig bewoond wordende huisinges muur na ‘t westen te
rep areeren”.
55) Hij wordt genoemd ,,Ureidanus” in de doopinschrijving te Leeuwarden op 11 October 1765 van zijn eerste kind en in zijn overlijdensakte, en ,,Gurdanus” in zijn huwelijksakte.
se) Zie Resolutiën van den Magistraat van Leeuwarden .Vrijdag
den 27 July 1787. Haar Ed. Achtb. hebben op ingediend Request
van Taeke Cornelis en gehoord de Recommandatie van de Heer Burgemr.
Faber als aan de tour zijnde, goed gevonden en verstaan de supplnt.
aan te stellen gelijk aangesteld word bij deezen tot Turfmeester alhier
op de profijten en Emolumenten daar toe staande des doende de Eed
van zuivering en opde Instructie daar afzijnde of nog te maken.”
67) Zie zijn orerlijdensakte.
6s) Haar geslachtsnaam wordt aangetroffen in de overlijdensakte
van: 1”. haar echtgenoot; 2”. haar dochter Camelia, gehuwd met
rohan Michaël Bölger; 3”. haar dochter Wikje, overleden te Leeuwarden
31 Augustus 1823, blijkens akte dd. 1 September 1823.
6s) Christelijk Gereformeerd.
70) Zie het meergenoemde ,,Diarum” van de stad Franeker op
14 September 1791.
711 Zie Gemeente-archief van Franeker: Resolutieboek op 23 Mei
1796, en no. 3043 van het Telting-Register. (Men moest-zich door
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eigenaar encasteleyn van ,,‘t Heerenlogement” 7 3,
te Franeker, hetgeen hij bleef tot zijn dood ; in
1814 door het nieuwe Staatsbestuur in zijn ambt
van stadsmajoor hersteld en tevens aangesteld als
deurwaarder bij het Vredegeregt van het Eanton
Franeker 74), i Franeker 17 en begr. St. Martinikerk aldaar 21 April 1826, z, v. Johalz Theodor, ,Sohuldiener” te Heppenheim, en A n n a Catharina Deforth.
Van Cornelia Greijdanus en van Johan Michaël
Bölger bestaat een geschilderd portret.
2. Johunna Greijdantcs, te Leeuwarden geb. 12 en
ged. Jacobinerkerk 27 December 1772, t Harlingen 4 September 1849, tr. Johannes Carels
N i e u m a n (fizcman), te Drachten geb. 10 en ged.
28 Juni 1772, schipper op het Recherche-vaart u i g , gestationneerd a a n d e n A b t , + H a r lingen 28 Juli 1841, z. v. Carel Carels en Stijnfje
Jans.
3. Sijtze, volgt VI.
VI. Sijtze G’reidanus (Greijdanus), te Leeuwarden geb.
18 November en ged. Westerkerk 7 December 1781,
handelaar in gedistilleerd in de Groote Kerkstraat 7 5)
onderteekening der verklaring uitspreken als te zijn een vijand van
het stadhouderlijk, aristocratisch, éénhoofdig bestuur.)
rz) Zie in Reohterlijk Archief: Franeker Protocolboek: 13 October
1796: Maria Do&, wed. w. Nicolaas Soek in leven Casteleijn in ‘t
Heeren Logement te Franeker, voor mijselve en als Boedelhouderse
van w. mijn mans nalatensohap, verkoopt aan Johan Michaël Bölger, Old
Majoor der Stad Franeker en aldaar woonagtig, mijne Huisinge en
Herberg ‘t Heeren Logement genaamd, sampt Wagenhuis, Stalling
en Bakhuis, Tuin en Verdere annexen (daaronder evenwel niet begrepen ‘t Somerhuis en Duvehok in de Tuin), staande en gelegen op
de hoek van de Voorstraat te Franeker, laest door mij selve als
Eijgenaarse bewoond, vrij van grondpacht en op den 21 October a.s.
vrij van huiringe te aanvaarden, hebbende ten Oosten de Professor
H. Cannegieter, ten Zuiden en Westen de straat en ten Noorden
de W”. Gerke Feddis tot naestlegers, en zulks voor een somma van
4000 g. gls (van 28 strs ‘t stuk) te betaalen in t,wee termijnen als op
primo Februari 1797 en primo May 1’797.”
7s) Gelegen op den hoek van de Voorstraat en Sjaardemastraat,
schuin tegenover de .Bogt van Gum?, een der oudste herbergen,
gelegen aan den rijweg naar Harlingen.
74) Zie Gemeente-archief van Franeker : Resolutieboek op: Donder29 Juni
dag 11 Juli 1816, Dingsdag rMei 18 19 en Maandag 4 Februari 1822.
7s) Thans genummerd 43, op den hoek van den Grootenof Wijden
en door hem aangekocht (zie Groot-concentboek
Gasthuiscteeg,
Leeuwarden : 7 van de Wintermaand 1809-26 i d. Louwmaand 1810:
Woutertie de Roos, huisvrouw van en gesterkt met mijnen man
Lucas Bosker, coopman te Leeuwarden, verklaren bij dezen publiek
verkogt te hebben aan Sitse G%$dan~~s en dlbertina de Raad, Echte].
binnen Leeuwarden, zekere mijne huisinge cum annexis, staande en
gelegen binnen dese stad, eooals deselve thans bij m;j en anderen
wordt gebruikt en bewoond, gequoteerd op no. 144 letter G, doch op
den 12 Bloeimaand vrij te aanvaarden, hebbende tot naastlegers,
ten Oosten de Gasthuissteeg, ten Zuiden de straat, ten Westen den
Heer A. A. van Boelens en ten Noorden mij vercopersche, voor de
somma van 2020 oar. gl. ; op den koopsom is schuldig gebleven de
somma van 2000 oar. gl. tegen een rente van 5 2. Dit perceel Groote
Kerkstraat 43 werd na den dood van Sytae Breidanus geërfd door
zijn zoon Johannes Numan, van wien het overging op diens zoon
Johan Wilhelm, die er thans nog zijn zaak in gevestigd heeft (zie
hierna: Johannes Numan en Johan Wilhelm). Bedoeld perceel is het
huis met den bekenden gevelsteen, vertoonende een oude burgt en
het opschrift:
Aed Levwerd
1 1 7 1

ZB

vernieut
1762
Van dezen steen, die aanleiding heeft gegeven tot het doen van
allerlei gisaingen en onderzoekingen, is een afbeelding van v&r de vernieuwing opgenomen voorin Gabbema’s beschrijving van Leeuwarden
(zie verder : W . E e k h o f f “De s t e d e l i j k e k u n s t v e r z a m e l i n g v a n
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te Leeuwarden, -i_ Leeuwarden 27 Februari 1849, tr.
Leeuwarden (v. h. Gerecht) 24 September 1809
Alberdina de Raad, ged. A.-kerk Groningen 21 Mei
1788, t Leeuwarden 6 Maart 1848, d. v. Jan Klaassens en Willemina Jacobs Edens.
Kinderen :
1. Geertje G’reidanus, te Leeuwarden geb. 9 Maart
en ged. Westerkerk 4 April 1810, t_ Leeuwarden
17 Juli 1861.
2. Willemine Greidanus, te Leeuwarden geb. 10 December 1811 en 1_ 6 October 1846;
3. Gl.ietje Greidanus, te Leeuwarden geb. 25 Februari 1816 en t 11 Juli 1877 ;
4. zaco, volgt VII;
6. Jan, volgt VIIbis ;
6. Johannes Numan, volgt VIIter.
VII. !Zaco (Zako) Greidanus, geb. Leeuwarden 24 Maart
1817 ; eerst handelaar en grossier in koloniale waren
op de Tweebaksmarkt te Leeuwarden, verhuisde
omstreeks 1867 naar Amsterdam, waar hij met zijn
zoon Edzerdt oprichtte een engroshandel in bakkersen kruidenierswaren, 30 December 1878 werd dit
de firma T. Greidanus & Zoon, grossiers in koloniale waren, ruwe suikers, honing enz., gevestigd
Prinsengr. 197; t Baarn 2 Mei 1912 ; tr. Leeuwarden
8 Juni 1842 t%~&in P e t r o n e l l a Leensma, geb.
Leeuwarden 24 Januari 1813, i_ Baarn 20 April
1898, d. v. Edzert, mr. koperslager te Leeuwarden,
en Bernardina Smeding.
Kinderen :
!. Sytze, volgt VIII;
2. Edterdt, volgt VIII bis;
3. A l b e r t i n u s Greidnnus, te Leeuwarden geb. 30
Augustus en $ 13 September 1846;
4. Bernardina Greidanus, geb. Leeuwarden 2 December 1848, tr. Amsterdam 14 Augustus 1879
Johannes Blooker, geb. Amsterdam 25 Juli 1860,
cacaofabrikant te Amsterdam, z. v. Cor?ielis Frans
Jacobus, cacaofabrikant te Amsterdam, en Geerlje
Schart.
0. Alberdinn Greidanus, geb. Leeuwarden 20 October 1860.
VIII. Dr. Sytze Greidanus, geb. Leeuwarden 7 Augustus
1843, 19 September 1861 ingeschreven als med.
stud. te Leiden, aldaar 23 October 1866 magna
cum laude gepromoveerd tot doctor in de medicijnen
op proefschrift: ,Chirurgische waarnemingen”; na
zijn promotie wederom als med. stud. ingeschrei-en
te Groningen op 15 November 1867 ; eerst geneesheer
te Buitenpost, daarna te Baarn, alwaar tevens
hofarts; Rid- in de Orde van Oranje Nassau.
Hij schreef:
,De leer van Malthus een leugen !” Baarn, 1904,40. ;
,Geneeskundig onderzoek vóór het Huwelijk een
zedelijke verplichting”. Baarn, 1904, 4” ;
,De d a g e n v a n Olim, Herinneringen van een
geneesheer.” Amsterdam, z. j., kl. 40.
t Baarn 26 en aldaar begr. 29 October 1914; tr.
Buitenpost 27 Mei 1868 Jetske (Ifitr) Kuipers, geb.
-~
L e e u w a r d e n ” bladz. 94. 179 en 180 en van denzelfden sc111 ij\.rr .Grschiedkundige beschrijving van Leeuwarden” Deel 1, bl:1dz 32, 2 9 5
en volgende).
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Buitenpost 10 April 1843, I_ Baarn 22 Maart 1929,
d. v. Durk, houthandelaar te Buitenpost, en E l s j e
Romein.
Kinderen :
1. Diederika Elsje Greidanus. geb. Buitenpost 21 Januari 1870, tr. Baarn lb Nei 1895 Gerard Adriaan
Pos, geb. Amsterdam 13 Juli 1865, 2de Voorzitter-Hoofdconsul van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, Ridder in de Orde
van Oranje Nassau; ter eere vau hem werd in
1921 opgericht de zoogenaamde ,,Pos-bank” op
de Worth-Rhedensche hei, Z. V. Jan, koopman
te Amsterdam, en Jacoba Diederica Engelina van
der Sleeselz ;
2. Elsje Greidanus, geb. Ruitenpost 16 Februari
1871, tr. Baarn 19 November 1896 Johannes Albert(w) Jacob Smit, geb. Enkhuizen 1 Augustus
1861, gep. generaal-majoor tit. der infanterie, z.
v. Gerardus, Ned. Herv. predikant, en J o h a n n a
Arnoldina Carolina van der Meulen;
3. Corrlelia Petronella Greidanus, geb. Buitenpost
16 Februari 1871, tr. Baarn 28 December 1905
Hendrik van Meerten, geb. Utrecht 19 April 1872,
Leeraar Fransch en handelscorrespondentie Bijzondere Middelbare Handelsdagschool m. 3 j. c.
te Amsterdam, z. v. H e n d r i k en Catharina Elisabeth ter Hoeve.
4. Taco, volgt 1X.

1X. T a c o Greldanus, geb. Buitenpost 26 Juli 1873;
import- and export commissioner te New York;
1909/1910 Directer and Secretary- treasurer of the
Netherland Chamber of Commerce in America” en
a l s z o o d a n i g s c h r i j v e r v a n : ,,1609-1909, T h e
Dutch in New Netherland and the United States”,
N e w Y o r k 1 9 0 9 80; tr. Arlington (New Jersey)
10 Mei 1911 Ernestine Blanc, g e b . N e w - B e r n ,
North Carolina 13 September 1890, d. v. C h a r l e s
Henry, koopman, e n Elorence Windley.
Kinderen :
1. Sytze Charles Greidanus, geb. Brooklyn N.Y. 19
April 1912;
2. Albert Carlzsle Greidnnus, geb. Arlington (New
Jersey) 3 November 1913.
VItIbis. Edzerdt Greidanus, geb. Leeuwarden 25 November 1844, lid firma T. Greidanus & Z o o n ,
grossiers in koloniale waren, ruwe suikers, honing
enz. te Amsterdam, Prinsengracht 197, f Hilversum
17 en begr. aldaar Algemeene Begraafplaats 21
September 1908, tr. Amsterdam 26 Juni 1882 Anna
Geertruida Berendina Martens, geb. Amsterdam
29 September 1861, d. v. Johan IIendrik en An,ia
Geertruida Berendina ‘van de Vijsel.
Kinderen :
1. Johan Hendrik, volgt 1X;
2. Cornelia Pelronella Greidanus, te Amsterdam
geb. 7 Juni 1888 en t 12 A p r i l 1 8 8 5 ;
3. Cornelia Petronella Greidanus, geb. Amsterdam
1 Maart 1886, -i_ Hilversum 14 April 1903;
4. 2aco Q,*eidanus, geb. Baarn 5 December 1889,
procuratiehouder bij zijn broeder Johan Hendrik,
te Amsterdam.
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1X. Johan Hendrik Greidanus, geb. Amsterdam 23
November 1884, eenig beheerend vennoot van de
door hem opgerichte Comm. Venn. Greidanus &
CO’S F a b r i e k e n v a n Bakkerijgrondstoffen t e A m sterdam, Prinsengracht 197, tr. Voorburg 11 Augustus 1910 Pauliwa ,Tohanna Virgenie I a n H e c k i n g
Colenbrander, g e b . Batavia 9 April 1590, d. v.
Johan Hendrik, koopman te Soerabaya, en Carolina
Peltzer.
Kinderen :
1. Johan Hendrik Greidanus, geb. Amsterdam 23
Augustus 1911;
2. Edaerdt Gustaaf Greidnnus, geb. Amsterdam 9
April 1923;
3. Pautina Anna Cornelia Greidanus, geb. Bussum
21 April 1917.
VIIbis. Jan Cfreidnnzcs, geb. Leeuwarden 26 Juni 1819,
huis- en rijtuigschilder te Leeuwarden, t Amsterdam
28 Juni 189ti, tr. Leeuwarden 26 Mei 1847 A n n a
Maria Maurer, geb. Leeuwarden 5 Februari 1823,
I_ Amsterdam 26 Januari 1912, d. v. Johan Il’ilhelm
en Fokje Weisma (Wijsma).
Uit welk huwelijk thans nog nakomelingen bestaan.
VIIter. Johant,ea Numan Greidanus, geb. Leeuwarden
6 December 1821, handelaar in gedistilleerd in de
Groote Kerkstraat (thans genummerd 43) te Leeuwarden, t Leeuwarden 15 Juni 1896, tr. Leeuwarden 27
N o v e m b e r lSö6 Anna Maurer, geb. Leeuwarden
26 Juli 1827, -i_ Leeuwarden 27 Februari 1920, d.
v. Johan Wilhelm en Fokje Weisma (Ikijsma).
Kinderen :
1. Alberdina Greidnnus, geb. Leeuwarden 27 Februari 1807, tr. Leeuwarden 24 blei 1882 Johanrjes Attema, geb. Leeuwarden 6 Maart 1858,
goudsmid te Leeuwarden, f- Leeuwarden 11 Oct o b e r 1 8 8 5 , z . v . Eelije Johnwzes en Cornelia
Christine Rameau ;
2. Qeel$e Greidanus, geb. Leeuwarden 20 November
1858, i_ Leeuwarden 21 Juli 1929, tr. Leeuwarden
30 Mei 1883 Cornelis Hendrik r-a?t Duysen, geb.
Leeuwarden 12 Januari 1868, lid der firma
C. H. van Duysen, groothandel in waalsteen,
portland- cement, tegels enz.; Secretaris van de
vereeniging ,, Vreemdelingenverkeer” te Leeuwarden, z. v. Rinze en Petronella Kok;
3. Johan Wilhelm, volgt VIII;
4. Sytte Johawres, volgt VTII b i s ;
5. Fokje Anus Greidanus, geb. Leeuwarden 25 Juli
1868, tr. Leeuwarden 21 October 189 t Diedric~h
Christian Schroeder (Schl öder), geb. Höven (gem.
Wardenburg in Oldenburg) 28 Nei 1864, verbonden aan de N.V. Noord-Nederlandsche IJzeren Staalgieterij, te Leeuwarden, z. v. J o h a n
Hinrich en Mwie Chathat ine Hibbeler.
VIII. Johan Wilheltn Greidanus, geb. Leeuwarden 21
S e p t e m b e r 18ti1, grossier in koloniale-, gruttersen bakkerswaren en oliën, Qroote Kerkstraat 43
te Leeuwarden, tr. Leeuwarden 22 Juni 1892
Beerrje (Beije) Koerse, g e b . Z a a n d a m 2 3 O c t o b e r
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1870, t Leeuwarden 13 Januari 1930, d. v. W i l l e m
en Aaltje blaat.
Uit welk huwelijk nakomelingen nog in leven zijn.
VIIIbis. Sutxe Johannes Greidanus. geb. Leeuwarden 3
Febrcari 1864, groothandelaaru in kramerijen te
Leeuwarden, tr. Leeuwarden 19 Augustus 1891
Epke Beerends, geb. Leeuwarden 11 Juni 1870, d.
v. Dirk en Vroukje Westra.
Kinderen o.a. :
Johannes Numan, volgt 1X.
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schen Adels, dezelfde organisatie dus, die destijds
op zoo lichtvaardige wijze de stamreeks-van Stockum
met hare autoriteit had gedekt. Ook aan het Bestuur
van laatstgenoemden Bund was met een begeleidend
schrijven een overdruk van meergenoemd artikel toegezonden Een bericht van ontvangst was het eenige
waarmede het hierop meende te moeten reageeren.
Thans ligt het Uradel. Taschenbuch 1931 voor ons.
Van eenige rectificatie echter geen spoor! Voor het geslacht v. Stockum wordt wederom zonder eenig commentaar naar de in 1929 verschenen valsche stamreeks
verwezen. Zoowel de Redactie va.n dit Taschenbuch
als de Ehrenschutzbund blijken er derhalve de voorkeur
aan te geven, eene met oneerlijke middelen in den kring
der oeradellijke Duitsche geslachten binnengedrongen
familie op de door haar geusurpeerde plaats te handhaven, liever dan eene gemaakte fout op ruiterlijke
wijze te herstellen.
Voor hen, die bij de beoefening der genealogie goede
trouw als een onmisbaren factor beschouwen en deze
dan ook bij de leidende organisaties op dit gebied in
Duitschland zouden hebben verwacht, voorwaar een
teleurstellend en beschamend feit!

1x. Mr. Johannes Nunaan Greidanus, geb. Leeuwarden
7 Mei 1892, I 9 September 1911 ingeschreven als
med. stud. te Leiden, veranderde van studie en
promoveerde aldaar in ‘1920 tot mr. in de Rechten
op ,Stellingeu” ; 1921 waarn. griffier bij de Rechtbank te Leeuwarden; 1921 tijd. adj.-inspecteur der
directe belastingen te Leeuwarden; Februari 1923
tijd. inspecteur der directe belastingen, laatst te
Oldenzaal ; Nei 1923 adj.-inspecteur van Financiën
te Batavia, 1930 inspecteur van Financiën en Secretaris Raad van Beroep voor Belastingzaken te
Batavia; tr. Dantumadeel (Murmerwoude) 28 FeV ALCK LUCASSEN.
bruari 1923 Saakje Lawerman, geb. Wouterswoude
19 October 1896, d. v. Jacob hleinderts, landbouwer _
te Driesum (Wouterswoude), en Elieabeth Vlasma.
VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Kinderen :
.~--1. S,ytze Johannes Qreidallus
geb. Batavia
Cate (ten). (XLVI, 187, XLVIII, 222, 317). In ,De
2. Fl.ans Jacob Greidanus
1 19 November 192ö. Dietsche Warande, Dl. VIII (1869) t/o. blz. 1 14, komt,
3. Jacob htzard Breidal,us, geb. Batatavia 12 Fezonder nadere opgave van bronnen, een genealogische
bruari 1929.
staat voor van het Doopsgezinde geslacht ten Cale of
( S l o t volgt).
ten Kate, waaruit de volgende aanvullende gegevens zijn
ontleend op het bereids medegedeelde in het Maandblad.
1. Hendrik ten Kate in Overijsel, had ten minste 2 zoons:
K O R T E MEDEDEELINGEN.
Abraham, volgt 11.
Hendrik, volt Ilbis.
Van Stockum (van Akendam).
11. Abraham ten Kate had een zn. Hendrik, volgt 111.
(XLV, 87 e.v. ; XLVI, 269 e.v. ; XLVII, 289 e.v.)
111. Hendrik teii Kate, geb. De ven ter had 4 kinderen,
Naar aanleiding van de in het October-nummer van waarvan de 2” geheeten was Abraham ten Kate, geb.
1673, j- 1729, wiens wed. op de N. Z. Voorbw. te A’dam
den vorigen jaargang van het Maandblad verschenen
publicaties over de beweerde oeradellijke afstamming woonde, te weten Colxelia Adriaan&. Hennebo, m e t
van de familie van Stockum (van Akendam), waarbij
wie hij in Aug. 1704 in het huw. trad; uit welk huw.
- naar men zich zal herinneren - op onweerlegbare
1 dochter.
IIbis. Hendrik tela Kate, had een zn. Lambert, volgt 111.
wijze werd vastgesteld, dat voor het samenstellen van
Hl. Lambert ten Kute, geb. De v e n ter (?), huwt M a r i a
de stamreeks van dit geslacht, zooals deze o.a. in het
\IBllink, geb. Gro 1 in 1610, + 1651, eene der 8 dochters
Genealogisches Taschenbuch der Uradeligen
H ä,u s er 19 4 9 werd medegedeeld, niet alleen valsche
(11 kind”) van Heiadrik Il’illink en Elisabdh H a r d u s .
opgaven waren verstrekt, maar zelfs inschuiving, verN IEUWENKAMP .
Af dom.
minking en vernietiging van bewijsstukken, alsmede het
Colenaer (de). Tijdelijk heb ik onder mijne berusting
vervaardigen van valsche en (of) vervalschen van authentieke acten had plaats gehad, spraken wij destijds de een album amicorum van Augu,$tilrus de ColencTer, Antverpiensis, met autographieën, meest in het latijn, looverwachting uit, dat de Redactie van genoemd Taschenbuch den stamboom der t’ofa Stockheim’s het volgend jaar pende over het tijdvak van 1684 tot 1609. Hieronder
van valsche loten zou ontdoen. Met belangstelling mocht enkele merkwaardige, als van Janus Dousa, Hoogerbeets,
Uyttenbogaert, Plancius, Tycho Brahé en anderen.
derhalve naar de verschijning van den nieuwen jaargang
Ik vond zijn naam vermeld in de Collegiale actendezer publicatie worden uitgezien.
boeken van Antwerpen 1677-1683 (Antwerps& archieIntusschen was onze verwachting ten deze niet te
hoog gespannen, aangezien voornoemde Redactie, toen venblad XV) als Augzcstyla de Coelentrer, in 1678, en zijne
haar van de zijde van ons Bestuur uitvoerig op de in inschrijving als student in de rechten aan de Leidsche
dit Maandblad verschenen critiek gewezen was, eene
academie in 1680, als Augustinus de Cuelener.
Kan iemand m$ iets naders mededeelen oml ren t (lezen
afwijzende houding had aangenomen, zich hierbij ber o e p e n d e o p d e n E h r e n s c h u t z b u n d d e s Deut- A. de Colenaer? Is er eenige familieverwantschap bekend
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tusschen de Colenaer 8x1 de geslachten van Pabst of de
Brnconier ?
J. W. P. V A N HOO~STRATEN.
Roseadaal (Cld).

personen tot het geslacht de Qijselaer, behandeld in
dit Maandblad 1928 (XLVI, 4, 218 en 280)?
A. H.
2.

Cortenaer. Gezocht een portret van den vice-admiraal

Cortenaer met vrouw en zoon.
Toen de zoon van Cortenaer, Bartholomeus, in 1’711
te Delft stierf, had hij o.a. een geschilderd portret van
zijn ouders en hemzelf gelegateerd aan een Delftenaar.
Dit schilderij wordt in een Delftschen boedelinventaris
van 1716 vermeld als ,,Drie pourtraiten in één schilderij
als de vader ende moeder van den heer B a r t h o l o m e u s
Cortenaer ende hyselffs”.
Kan iemand mij zeggen, waar dit schilderij gebleven is?
Rotterdam.

E. WI E R S U M .

Donkersloot-van Oversteege. 1. In een artikel in de
Wapenheraut 1898 en ‘99 over het geslacht Muilman
wordt gewag gemaakt van Suzanna Donkersloot, geh.
met den Heemraad en Schepen van Uitwijk Qìjsbert
Versijl. Van wie is deze Suzanna een dochter? Ik veronderstel van den Heemraad en Schepen van Uitwijk
Hendrilt Claausen Donkersloot, die volgens de rechterlijke archieven van Uitwijk omstreeks 1701 moet zijn
overleden. Is Dirk Donkersloot, in 1703 Schepen van
Uitwijk, een broeder van dezen Hendrik Donkersloot?
2. Wie was de vrouw en waren de kinderen van genoemden Hendrik Donkersloot? S.v.p. ook geb.- en sterfdata.
3. Wat is omtrent deze Uitwijksche tak van het geslacht Donkersloot nog bekend ?
4. Wie was Petronella Donkersloot, die 16 April 1764
in ‘t ,munnikslant” (hij Loevestein) ,sonder wettige
desendenten” overleed ?
6. Op 23.8-170ö ondertrouwde te Dussen Jan Donkersloot met Maria 1C:illemse l:an Ooersteege. Voert deze
Dussensche tak Ooersfege hetzelfde wapen (zie Bloys
v a n Treslong Prins deel I, kerk van Dussen) als de
Woudrichemsche (zie Wapenboek van Vorsterman van
Oyen, deel 111, geslacht van der Meer, waarin wordt
vermeld, dat Hugo van der Meer te Woudrichem op
20-6-1720 trouwt met Maria van Walcheren, dochter
van laaak en Bertruida v(ln Oversteeg) en de Dordtsche
tak (zie op pag. 284 Jacob van Oudenhoven, Oudt
Hollant, den Leenbrief, waarin gesproken wordt van
\C’illem v a n Ocersteege, R a a d e n W e t t e d e r S t a d t
Dordrecht d.d. 22-12-1661)?
6. Hoe is de familiebetrekking tusschen Harmen rara
Ooersteege (zie Bloys van Treslong Prins) 3 April 1648 te
Dussen overleden en de onder E J genoemde Xaria oon
Oversteege ‘r’
Rotterdam.

H. DO N K E R S L O O T.

Gijselaer (de). Anna Oijselaats, wede van Qlaude
Lambert en Cfesirla Cfeertl-ui& Gijselaars, wede de V o s ,
21/22 September 1711, met attestatie van Suriname,
lidmaten te Zwolle, terwijl 22 Mei 1712 weer attestatie
wordt gegeven naar Suriname.
Jacob G%j.se/aa~s wordt Kerst 1718 met attestatie van
M a a s t r i c h t l i d m a a t t e Z w o l l e , t e r w i j l 6 J u n i 1723
attestatie wordt gegeven naar Yperen. Behoorden deze

Horst (van der). Voor een kwartierstaat worden gevraagd: de ouders en grootouders van Janna Harmans
van der Horst, die 20 Mei 1710 in de Catharynekerk
te Utrecht huwt met Coenrand Borski.
‘s-Cfravenhage.
G. H. J. GIJSBERTI H O D E N P I J L.
Versteeg-van Poolsum. V o o r e e n k w a r t i e r s t a a t
worden gevraagd: de ouders en grootouders van H e n d r i k Versteeg en van llillenaina val& Poolsurn, w e l k e
20 Juni 1719 in de Catharynekerk te Utrecht trouwen.
0. H. J. GIJSBERTI H O D E N P I J L .
‘s-Gravenhage.
Deze vraag vindt gedeeltelijk beantwoording in het
artikel : ,Familie-aanteekeningen v a n P o o l s u m , v a n
W&k e n Musquetier”, door Walrave Boissevain, in
R E D.
Maandbl. XL (1922).

Vollenhove (van). Wie was Maria van Pollenhore,
in 1630 één jaar en 2 maanden oud? Doop en ouders?
Er is een alliantie v o n Vullenhoce-Bogaerd in 1646;
huwelijk, waar en wanneer?
Kan Maria wellicht een dochter zijn van Arnold (van)
Vollenhove, j. U. d . en burgemeester van Vollenhove,
die 21 Febr. 1628 burger aldaar werd, na ald. 26 August.us 1627 als z. v. zal. .Ian van Vollenhove getrouwd
te zijn met CfrieGe B e r e n t s (Alte,,), d. v. zal. Berent
Alfen, in zijn leven burgem te Vollenhove, uit welk huwelijk o. a. in 1631 de bekende Zwolsche, later Haagsche
predikant Johannes V. en in 1633 de schilder en Kamper
burgemeester Bernard V. zijn geboren? Zij zou als eerste
kind uit dit huwelijk in 1629 geboren kunnen zijn.
A. H.
2.
Onbekend wapen. Kan iemand mij mededeelen van
wie het navolgende wapen is: ,gevierendeeld: I een
l e e u w , 11 een diar, dat òf een beer òt een hond kan
zijn, III een uitkomende leeuw, IV 3 vairpalen.”
R . T. MUSCHART.
Arrlhem.
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Hccckelen (van) 331, 333.
Homoet 50.
Hceckeren (van) 209.
Homo (van) 64.
Heemskerk (van) 360, 361.
Hooch 84.

Hooft 13, 338.
Hoogendyck (van) 335.
Hoogendijk 154, 163, 337.
Hoogenhouck (van) 359.
Hoogerwerff 13.
Hoogeveen 55.
Hoogewerff 15.
Hoogewijn 280.
Hooglandt 92, 154, 181, 186.
Hoogstraten (van) 197.
Hoogvliet 188.
Hoolwerff (van) 127.
Hoor, (van der) 162.
Hoore 205, 206.’
Hoorn (van) 7, 22, 250, 251.
Hoovman 314.
Hopcoopers 21.
Hoppers 217.
Hoppers (van) 89.
Hordijk 15, 335, 336, 340.
Horreus 304.
Horst (ter) 27.
Horst (van der) 384.
Hosen 63.
Houman 187.
Houtsma 271.
Hovc (van) 123.
Hovnck 311.
Hoytinga 42, 86, 217.
Hudden 277.
Huffelmann 285.
Huwaert 244.
Huysman 7, 313.
Huijters 311.
Hyen (van) 101.
Hijffers 284.
Hyssel 360.
1.
Idema 271.
Idserda 345.
Idzaerda (van) 87.
Imbyze van Batenburg (van)
354.
Imhoff (van) 20, 313.
Ingen (van) 277, 279.
Ingenhousz 335.
Innevelt (van) 337.
Iperen (van) 223.
Ittersum (van) 176, 207.

J.
Jacobs 62.
Jaersvelt 366, 367.
Iaersvelt van) 13, 17.
Jager 373.
lames 26.
ïansma 152.
lanssen 272. 304.
‘Iellema 181.’
Jellico 339.
leltinga (van) 307.
jippes 1 8 2 .
lohannes 342.
Joncheere (de) 189.
Jong 50.
Jong (de) 343.
Jongama (van) 83.
Jonge (de) 337.
Jongeneel 18. 19.
Jongh (de) 337.
Jongschaap 341.

I
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Clignet 281.
Clingenberg 256.
Klockenbrinrr 256.
Cloon (vanS 252.
Kloosterman 155.
Clootwyck 286.
K.
Kluppel 211, 212, 214, 281283.
Calenberg (van) 184.
Knabe 316.
Calkoen 133.
Knippenberg 91.
Kalma 180, 309, 372.
Cnipping 252.
Camminga 41.
Knoep 106.
Kamminga 217.
Knoppert 176, 205, 209, 277.
Camons (de) 286.
Knijff 87.
Kamp 18.
Koek 125, 348.
Camp (van den) 59.
Koek (de) 352.
Campbell 160.
Cocy van Neerijnen (de) 90,
Kampen 364.
122.
Campen (van) 15, 186.
Coebel 116, 178.
Camphuys 250.
Yoelewyn 17.
Cannegieter 377.
Coepmans 286.
Cannoye 286.
Yoerse 380.
Capellen (van der) 301.
Coert 26.
Caoitiin 186.
Coetsvelt (van) 95.
Cabpërs 24.
Coeverden (van) 207.
Carbasius 24. 25. 303.
Koevoet 153.
Carbijn 336. ’ ’
Yoiter 274.
Carconi 240.
Karnebeek (van) 22, 213, 214, Kok 81, 380.
Kok (de) 255, 256, 351.
281, 282.
Coldermans (de) 216.
Cascales (de) 192.
Colenaer (de) 382, 383.
Casteleijn 336.
Colenbrander (van Hecking)
Casteren (van) 190.
380.
Cate (ten) 222, 317. 382.
Kolff 323.
Kate (ten) 382.
Colff (van der) 189, 190, 222,
Cats (van) 123.
318.
Kattenburg 340.
Collaerts 338.
Keizers 128.
Collert 355.
Kelfkens 352.
Colve 72. 74, 76, 286.
Keller 29, 93.
Colijns 252.
Kemele (de) 77. 230.
Comberg 256.
Keppel (van) 353.
Kerckhoff (van den) 355.
Compeer 309.
Kerkhem (van) 212. 242, 243. Compostelle (van) 115.
Comyn 246-248.
Kerrebrouc (vin) 7 0 .
Konhuysen (van) 245-247.
Kessel (van) 357.
Ketelaa; 255.
Coninck 114, 115, 118.
Kettler zu Nesselraih ( v o n )
Koning 15, 30, 31, 288.
354.
Koning (de) 304, 339.
Kooi 219.
Ceulen (van) 351.
Kool 338.
Keun 21.
Keuning 81.
Koole 15.
Key 176. 207, 209, 210.
Koolen 340.
Kevser 6, 115.
Cools 310, 312.
Keizer (de) 6.
Koopal 152.
Ki;;;an Wissen (de) 330, 331, Koopman 273.
Koopmans 181, 343, 352.
Coopmans 142, 239-241, 320.
Kingia 344.
Kinsbergen 154.
Cooren 252.
Coornneef 15, 336.
Kist 365.
Kits 28.
Cootstra 340.
Coovink 54.
Claer 13, 311.
Kop (van der) 125.
Clamp 116.
Copes 287.
Clant 85.
Coppenhoelen (van) 311.
Clant Schatter 351.
Cleeff 242.
Coppenhooll (van) 335. i
Kleffens (van) 148.
Copper 178.
Kopper 247, 248.
Klein (de) 158.
Kleinjan 339.
Coppier 116.
Clemens 214.
Kops 317.
Kops (de Bruyn) 162.
Klerck (de) 253.
Coquel 244.
Klerk (de) 315.
Corsten 190.
Clermont 186.
Cleiienburch (van) 310.
Cort 22, 346.
Clifford 22.
Cort (de) 323-327.
Jordens 200.
Jorksveld 90.
Jouwsma 344.
Juckema 37.

Kort (die) 324.
Laeuwe 19, 20.
Cortekine 76.
Lagendyk 15.
Cortenaer 383.
Lagerweg 303.
Corthals 187.
Lambert 383.
Costa (de) 6.
Lamberts 24, 61.
Coster 254, 287.
Lamminga 87.
Koster 154, 372.
Lammins 295. /
Costerman 188.
Lamory 186.
Costers 222.
Lanckhals 205, 206.
Costerus 254.
Lanckhorst 288.
Kotting 30.
Lange (de) 255.
Couck (van der) 13, 338.
Langeweerden (van) 179.
Coudenhoven 287.
Langie 21.
Couwenbergh 287.
Langstraten 339.
Couwenhoven 13, 15:
Lannoy (de) 308.
Couwenhoven (van) 28.
Lanting 342.
Coyett 313.
Lantinga 110, 219.
Kraak 186.
Lantmeters 114.
Craan 315.
. Lantsheer 253, 349.
Kraay 93, 124.
Lasawouts 84.
Kraemer (de) 369.
Laucourt (de) 191.
Craen 286.
1 nIIrwolt
__-. 120. 121.
Craenenburg 15.
Lautenbach 2’18.
Kraey 125. c_
Lauwick (van) 176.
Crane (de) 92, 123, 190, 191.
Lawerman 381.
Cranendonk 6, 310.
Lawick (van der) 20 7, 210.
Cranendonx 113, 114.
Lebleu 186.
Cranssen 317. 318.
Lcefdael (van) 116.
Crayenkamp 92.
Leemputt (van) 30, 93, 94,
Crayvanger 250.
349-35 1.
Kreel (van) 90.
Leendertz 30.
Kremers 63.
Leensma 378.
Creygton 267.
Leeuwen (van) 338.
Kreyinck 209.
Leighthorn (de) 155.
Criellaert 190.
Lely (van der) 360.
Cr;ilaert (van Houweningen)
Lenaertsz 309.
Lengele 252.
Crispinus 217.
Lenrrkeek 15. 17.
Kroesen 3, 19, 348.
LenÌTep (van) 59.
Cróesinck 118.
Lente (van) 90.
Croessert ll.
Lettinga 180.
Croontie 150.
Lewe 239.
Crooswyck 124.
I.ewe van Aduard 313.
Crousen 196.
Ley (van der) 305.
Croy (la) 45.
Levenberch (van) 365.
1 !I-t_ ^ QIIC
Cruisbeek 24.
Cruisse (van den) 59.
Guithof 346.
qruseman 283, 284.
LICYCIIU J.
Zruyd 339.
Limburgh (van) 89.
Iruypenning 314.
Limburg van Beversunden
(ruys 274.
(van) 301.
7ruyse 205.
Linden (van) 126.
7ryger 15.
Lindt (van der) 115.
Gichlinus 190.
Lintelo (toe) 26, 27.
1 nrthnrst (van1
4. 5.
(uiper 1 8 - 2 0 , 5 4 - 5 6 .
.
l__....l.l~ ..~~,
<uipers 20, 344, 378.
Lodesteyn (van) 336.
Zuper 201.
Loefs 189.
<uyck 192.
Logier 62.
7uijck 287.
Londa 127.
luyck van Meteren (van) 175, Loo (van) 312, 313.
177.
Loon (van) 81.
<uyk (van) 127.
Looper (de) 286.
<yll 84.
Loopers 286.
Kijnder 116.
Loos 27, 28.
Loosen (van) 282.
Looze 209.
L.
Loozen (van) 213.
Laan 303.
Loten 126.
Laats 93, 125.
Lottum (van) 201.
Laeck 119, 185, 186.
l Lotiins 7ö.
Laeckhuysen (van) 355.
Lub’eley 22.
Laeckhuysen (Kuipper gen.
Lucel ivan) 326.
1 .._l_...._ nn n,
van) 357.

1:
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Luer 325.
Luers 328, 329.
Lurelius 252.
Lus 27.
Lussis 224.
Luteyn 94, 95.
Luxemburg (van) 267.
Luxwolda 288,
Lijbergen (van) 214.
Lycklama (van) 238.
Lijn (van der) 249.

M,
Maas (van der) 220, 221.
Maaswinkel (van) 54, 55.
Macalester 96, 159.
Macbean 160.
Macdonald 96, 159, 160.
Macdougall 160.
Mac Ewan 160.
Macintosh 160.
Mackinnon 160.
Mac Lachlan 160.
Maclaine 96, 159.
Maclaren 160.
Maclean 160.
Macleod 96, 159.
Mac Neill 160.
Macpherson 160.
Macquarrie 160.
Mactavish 160.
Maetsuycker 250.
Maldegem (van) 191.
Maltzahn (von) 240.
Mannes 373.
Mannetge (‘t) 337.
Manrique 312.
Marais (de) 77.
Marci 160.
Mare1 (van der) 365, 366, 368.
Marets (des) 15, 17.
Marez (de) 126.
Marienburgh 197, 198.
Maris 187, 188.
Martens 83, 344, 379.
Martheze 315.
Martinius 90, 91.
Martinius (Oosterbaan) 91.
Massis 252.
Matenes (van) 118.
Matenesse (van) 178.
Mathenes (van) 312.
Matthews 365.
Maurer 380.
Meeckeren (van) 60.
Me(e)ke ‘(van’) 91.
Meeneken 28.
Meer (van der) 10. 125, 181,
201, 335, 370, 383.
Meere (la) 253.
Meerman 247.
Meers (van der) 253.
Meerten (van) 189, 379.
Megen (van) 310.
Mengh 338.
Mensinck 196.
Mentinck 197.
Merode (Scheyffart de) 158.
Mersen 3 19.
Merwede (van der) 63, 176,
207.

Merwerda 40.
Messe 55.
Metsma 42, 148.
Metz 79.
Meulen (van der) 80, 90, 214,
347, 364, 379, 386.
Meurs 276.
Meurs (van) 314.
Meverden (van) 301.
Meyer 21, 30, 62, 223.
Meijerij 120.
Meves 182.
Meylema 151.
Mevlsma 39.
Meiis 337.
Michault 349.
Michorius 26, 27.
Mserevelt (van) 359.
Mierle (van) 328.
Mierop (van) 178. 179, 312.
Micgrode (van) 352.
Miller 364.
Minnema 84, 371.
Moelenaer 310.
Moeninx 177.
Moenken 171.
Moerbeek 312.
Moere (van den) 69.
Moere (van der) 230.
Moerendael (van) 118.
Moerkaas 15.
Moerscaes 336.
Moine (le) 220.
Mol 39.
Molckenbour 197.
Molckman 184.
Molisson (de) 57.
Molkman 312.
Mol1 182.
Mollé 95.
Mollema 305.
Mom 315.
Monchy (de) 276.
Monicx 206.
Monix 287.
Montfoort (van) 210.
Moore 205.
Morean 76.
Moreel 253.
Moris 248.
Mosenbroeck (van) 180.
Mossel 313, 314.
Mosterdiick 337.
Motké 275.
Moure (van den) 70.
Muilman 200, 383.
Mulder 118, 120, 185.
Mulert 176, 205, 209.
Muller 214, 370.
Munsterus 236.
Munter 271.
Murray (van) 304.
Mushove (van) 70.
Musses 351.
Muswynkel (van) 54.
Muylwyck (van) 309, 311.
Muylwyck (de Gorter gezegd)
311.
Muynincks 216.
Muysson 296.
Mijle (van der) 310, 312.
Mvlius, 50, 52, 53.
Mijnden (van) 189.

N.
Naamen (van) 25, 118-120,
184-187.
Nassau Ouwerkerk (van) 48.
Natte (van der) 216.
Nauta 149, 216, 270.
Nebbens 255.
Neck 180.
Nertingen (van) 190, 222.
Nes (van) 223.
Neufchatel (de) 45.
Nevele (van) 172.
Nicolaï 86.
Nienhoven 287. 288.
Nieulaet 318, 319.
Nieuman 377.
Nieupoort 311.
Nitzen (van) 178.
Noach 21.
Nobel 256.
Noey 254, 255.
Nolthenius 214.
Nomen 30.
Noorden (van) 55.
Noorman 364, 366.
Noot (van der) 312.
Nuck 128.
Numan 377.
Nutker 365.
Nijendaell (van) 351.
~Nvesen (van) 179.
Nijmegen (van) 367, 368.
Nvpoort (van der) 287.
Nijtsz (van der) 114.

0.
Obersten Ort (vom) 203.
Oegiers 115.
Oem 179.
Offenhuysen (van) 84.
Oldemark (van) 79.
Oldenvliet 251.
Olivier 154, 181.
Olthof 268.
Olij 92.
Ooms 310.
Oosten (van) 251.
Oosterhaven 343.
Oostrenga 342.
Ooyevaar 277.
Opmans 185.
Orde (auf ‘m) 285.
Os (van) 93, 125.
Osinga 150, 152.
Ostermann, 285.
Otter (den) 336.
Otterbeecke 64.
Otter100 28.
Oude (de) 288.
Oudshoorn (van). 311, 333.
Oudtsma 42.
Outheusden (van) 178.
Outhoorn (van) 250.
Outraet 335.
Outshoorn 4.
Ouwen (van) 118.
Overdorp 126.
Overschie (van) 338.
Oversteege (van) 383.
Overstraten (van) 316.

P.
Pabst (van) 383.
Packé Denyn 366.
Paddenburg (van) 30.
Padevoort (van den) 58-61.
Paenderen (van) 188.
Pallaes 331.
Pallies van der Starre 332,
333.
Pals 341.
Palts 339.
Pannekoek 339.
Panser 331, 333.
Pape 160.
Pape (van der) 253.
Papouwe 335.
Parent 7.
Parra (van der) 26, 314.
Parthon de Von 240.
Parijs (van) 311.
Pater 180, 335.
Paterson 207.
Patras 252.
Pau 209.
Peckham 9.
Peckius (de) 216.
Peetinga 305.
Pelletier 339.
Pelsers 249.
Peltzer 380.
Penet 51.
Penning 162.
Per (le) 248.
Persoon 198.
Persijn 115, 351.
Pesser 288.
Peters 95, 371.
Petri 86.
Pichot 282.
Pické 189.
Pieck 118. 259.
Pier (de)* 144.
Pilletery 255.
Pit 7.
Pla 313.
Plaesch 171.
Plate 62.
Pleuren (van) 4%54, 60.
Pleviers, 64.
Pteytsz 340.
Ploeg (van der) 80.
Pluim 271.
Plumioen 245.
Podt, 195-201.
Poele (van de) 63.
Poelenburgh (;an) 330.
Poelenburg (Speyart van) 331.
Poclman 316.
Polanen 286.
Polet 249.
Pons 340.
Poolsum (van) 384.
Popherustra 121.
Popma 86.
Poppe 95.
Popta 79.
Porro 241.
Porsoy 215.
Porte (de la) 266.
Posthuha 343.
Posthumus 42, 155.
Postma 218.
pott 22, 347.
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Pothold 26.
Potter 177.
Pottey 319.
Pous (Stavenise) 223, 224,
239, 320.
Poutsma 85, 86.
Praet (van) 338, 357.
Pretere (de) 93.
Prien 7.
Prins 273.
Pro (La) 214.
Pronckert 239.
Prooje 18-20, 5P56.
Proye (van) 15.
Pruiksma 371.
Puckler 206.
Pulser (de) 324.
Putman 62.
Putt (tho) 254.
Pijl1 7.
Pijlijser 287.
Pytters 341.

Q.
Quackelstevn
< 27., 28.
Quade (de) 123.
Quadt tot Wykradt (van) 99
Quantis 320.
Quarré 75, 172, 173, 294.
Quevellerius 317.
Quins 95.

R.
Raa (ten) 26, 27.
Raad (de) 13, 15, 377, 378.
Raadt (de) 30, 288.
Raadt (van Gesselaar de) 288
Racer 63.
Radersma 151.
Raedt (de) 310.
Raesfelt (van) 207.
Raet (de) 11, 115, 213, 311,
335.
Ram 102.
Rameau 380.
Ramp 330-333.
Randwiick (van) 258-262.357
Ratalle; 3 3 6 . ’
Ravenswaay (van) 288. ’
Ravesteyn (van) 190, 338.
Rechteren (van) 158. 207.
Rechteren van ‘Cìra&bergen
(van) 240.
Re$cren van Hemert (van)
Reen 267.
Rees (van) 58, 59.
Reidt (van) 56.
Rendorp 20.
Renesse (van) 136, 336, 337.
Renkink 30.
Renssen 364.
Reppell (toe) 24.
Reijger (de) 207.
Reygers 57, 58.
Reygersvliet (van) 69, 70.
Revnaerts 214.
Reyniers 244, 245, 249.
Revnst 316.
Rhadc (ten) 127.
Rhemen (van) 300. 302.

Rhemen van Holtwijck (van)
301.
Rhooden (van) 13, 179.
Rh;i6y en Pendrecht ( v a n )

Schimmel 15, 339.
Roy (le) 227.
Schimmeloenninck 221. 222.
Royer 198, 199.
1Schinne (van) 3 1 9 . ’
Ruelens 324, 328.
Schiphor& 9%
Ruffelaer 279. 280.
Schoenhoven (van) 116.
Ruis 1&20. ’
Rhuer (van) 301.
Scholier 127.
Rupertus 191.
Rhijn (van) 51, 5’2, 197.
Scholten 163.
Rusburg 288.
Ribalt 7.
1 Scholtz 311.
Rutrcrs 187. 275
Rich 186.
Schoock 158.
Rut; 241, 2j2.
Ridderinkhof 272.
Schophuysen 284.
Ruyrdtsma 110.
Riebeeck (van) 251, 317.
Schot 303.
Ruyte 256, 351.
Rielle (van) 15.
Schotanus 80, 234, 309.
Ruytenburg(h) ( v a n ) 5 5 .
Riemer (de) 287.
Schröder 380.
Ruyven (van) 271, 359.
Riemsdijk (van) 31, 314, 315. Rijkaart 54, 55.
Schroeder 380.
Rietveld, 346.
Schroyesteyn (van) 89.
Rijn (van) 6, 7.
Rieu (de) 248.
Rijswijck (van) 175-177, 2 0 4 Schuier (van) 60.
Right 119.
- 2 1 1 , 2 7 7 - 2 8 0 , 2 8 5 - 2 8 7 , Schulerus 241, 243.
Rinia 83, 238.
Sch,ultetus 147.
319, 352.
Rininghen (van) 290.
Schultz 315.
Rijt (van) 338.
C,.l, 8 “Rippelmeyer 30.
uu,UT 4L.
Rijver
209.
_
Ripperbant 207.
Schutstal 25. 119. 185. 186.
Ripperda 254, 255.
Schuur
186.’
’ ’
S.
Rispens 85.
Schuylenburg 242.
Rithem (van) 179.
Schwartjes 30.
Sabé 199, 200, 279, 280.
Ritsma 217.
Scoluijnen 286.
Sage (La) 244.
Rode (de) 300, 301.
Scrappelinck 114.
Sagius 13, 338.
Rode van Heeckeren (de) 176, , Sallem (van der) 337.
Seipnrttr 52
208, 300, 301.
142’ 143.
Salm 334.
Rodenhuysen (van) 363, 3686.
Salm (van der) 27.
Röder 162.
Salverda 103, í81.
Rodriges 280.
%2 72-75J
Sancto Pietro (de) 115.
Roebol 178, 311.
316.’
Sandelijn 32.
Roeden (van) 336.
Sanders 367.
Roels 159, 253.
Sevei 116.
Sandwijck (van) 175.
Roest 13, 310.
Siberg 316.
Santen (van) 11, 207, 359.
Römer 27.
Sibranda 88.
Santilly (de) 240.
Romeijn 273, 379.
Siccama 42, 237.
Santwegh 15, 340.
Romond (van) 177.
Sieben 256.
%;g;;,““.
Romswinckel 128, 160.
Siepen (von zum) 203.
Romunde (van) 207, 210, 211 Sasbout’ 114.
Sigmon 319, 320.
Simons 42.
Ronda 152.
Schaap 30.
Roo (de) 252.
Sinclair 160.
Schaapma 370.
Roobol 11, 17, 114, 115, 180 Schadden 256.
Sinnema 152.
310, 335, 336.
Sitter (de) 91
Schade 99-108. 361-363.
Roock (d’e) 126, 158, 159.
1 Sittert Six 6. 254. 219.
Schade van Westrum 361.
Rooden (van) 337.
Schadee 361-363.
Rookool 91.
1 .$ltes;vvk 272.
Schaep 57, 286.
) Sloer l-76. 206.
Roon (van) 336.
Schaephuijsen 280.
Roonaer 335, 337.
Schaerlaecken (van) 114, 117, 1 Sleet van Lindenhorst 176.
Roonhuyse (van) 36&366.
Sloeve 230.
179.
Roorda 181, 216.
Sloeven 171, 231.
Schagen 15.
Roorda (van) 85.
Sloot 27.
Schakerloo (van) 191
Roos 364, 365.
Sloot (van der) 95.
Schalke 340.
R OOS (dej 377.
Sloth 150.
Schalkoort 55.
;iooseboom 21.
Slnv~ 116.
jchantz 275.
Root 51.
Scharff 127, 214, 281-283.
Slij&r 213, 283.
?oovers 211-216. 2 4 1 - 2 4 9 .
jcharpenbrant (van) 212, 246 Smaal 30.
Roppe (de) 116.
Smalevelt (van) 178.
-248.
Roppe (van) 179.
Smeding 153, 342, 378.
Schart 378.
Ros 43.
Smet (de) 178, 215, 241-248.
Schas 99, 191.
Rosaeus 212.
Smeth (de) 211.
Scheer (van der) 25.
Ross 316.
schelte 213, 214.
Sminia (van) 36. 88. 89.
Rossem (van) 35P357.
Sminia (van’Ba<rdt ;an) 35.
Scheltema 31, 32.
Rossum (van) 32, 62
Smit 379.
Scheminckx 209.
RotFans 30.
Schenck 28.
Smith 315, 341.
Rotgers 314.
Smits 21, 319.
Schepman 17, 339.
Rotshoeck 189.
Scheppere (de) 191.
Smitshoeck 13.
Rottiers 187.
Scherff 213.
Smout 310, 335.
Rouck (de) 205, 206.
Scherpenzecl tot Rampt (van) Smullingh 301.
Rorrcken 205.
Sneeck (van) 336.
333.
Roupert (von) 191.
Scheuman 275.
Soelen (van) 337.
Rouvcrov (van1 253.
Scheuttinc 77.
( Soete (;ie) 312
Rouwenjal‘ (vaii) 31.
Schilder (de) 126.
Sols 2j6. ’
Rovers 328.
Schilperoort 13, 15.
Sombeek 93-,

Sonnevelt (van) 330, 331, 333.
Sonov (van) 208.
Soor-(de) í91.
Sorgen (van) 91, 250.
Spannenburg 306.
Specx 249.
Speelman 250.
Swevart 330.
Specart van Woerden 331, 332.
Spierinck 205.
Spiering 206.
Spillenaar 20.
Spingula 27.
Spirink 175.
Spithoven (van) 28’.
Splinters (van) 60, 61.
Spoelstra 81, 306.
Spraeckel 280.
Spronsen 286.
Spruyt 13, 15, 214, 311.
Spruyt van Issinge (van der)
126.
Staats van Gelder 15.
Staatstra 217.
Stadnitski 352.
Staes 119.
Stalmans 251.
Stalparts van der Wiele 312.
Stalpert 241, 242.
Stam 95.
Stampioen 337.
Starkenburg 372.
Starre (van der) 331.
Stedehouder 80.
Steelant (van) 67-78, 175,
191, 226-230.
Steenbergen (van) 253.
Steenhamer 347.
Steenkist 268.
Steesen (van der) 379.
Stehouwer 346.
Steindam 42.
Stel (van der) 5-9.
Stellingwerf 182.
Stelte (de) 216.
Stennekes 126, 158, 159.
Stepraat (van) 144.
Steygers 52.
Steynphorte 111, 148.
Stiermans 367, 368.
Styrum (van) 189.
Stockum (van) 157, 160, 382.
Stockum van Akendam (van)
381. 382.
Stokkan 62.
Stoltenburch 178.
Stoopendaal 53.
Storm 354. 355.
Storm van’ Werle 35&358.
Straaten (van) 274.
Straatman 30, 31, 163.
Strack 204.
Straten (van) 288.
Straten (van der) 247, 248.
Streepen (van) 244.
Strick van Linschoten 352.
Strikwerda 344.
Struys 251.
Striickers 21
Stuart of Aipin 160.
Stulck 117.
Stultinck 101.
Stuurman 27.
Stuijver 312.

~Suchtelen (van) 90, 198.
Suirman 280.
~Sutton 286.
1 Swaan 214
~Sn-aen (va;7 der) 311.
Swaeneveldt (van) 190.
Suart (de) 44, 79, 82.
Sweers 215.
Swierstra 373.
Swieten (van) 14, 19, 332.
Swoll (van) 251.
SwijneS 144.
Swijns 34, 83.
Swijsen 326, 328.
Sybens 316.
Sytzama (van) 83.

T.
Tack 281, 283.
Tadema 373.
Tak 95.
Tamminga 82.
Tammonis 85.
Tangema 280.
Tama 42, 150.
Tanton 76. 228.
Tartara 1 g6.
Tasma 341.
Tellinckhuysen 63.
Telting 31.
Tengnagell (van) 96.
Tenninck 88.
Terpstra 82.
Tertolen 186.
Teylingen (van) 312, 331, 333.
Thedens 312.
Thesingh 368-370.
Thienen (van) 116.
Thivart 252.
Tholen (Vicq de) 31.
Tholinx 157, 158.
Thomassen 3 16.
Thomassen CI Thuessink 323.
Thomzon 367.
Thye van Opmeer (van) 63.
Tichelaar 13.
Tichler 200.
Tideman 375.
Tiele 316.
Tielmans 250.
Tierens 11.
Tillaerd 186.
Tinniers 31.
Tjallema 372.
Tjensma 217.
Tobison 315.
Tol (dein) 15.
Tol1 13.
Tolsma 152, 305.
Tongeren (van) 280.
Tooren 374.
Toornvliet 246-248.
Tor (le) 126.
Torant 251.
Torenburch 144.
Trebellius 189.
Trebia (van) 207.
Tresel 319.
Tromer 13, 15, 339, 340.
Tromp 319.
Troost (Bruinisse) 273.
Troostwijk (van) 31.
Truerniet 184.

Truytman 21.
Twent (van) 60.
Twijterhoudt 21.

U.
Ubing 214.
Uden (van) 324.
Uhlandt 284.
Uhlenbeck 201-204.
Uilkens 31, 288.
Ulft (van) 60. 61.
Unia 40-42.
Uten Bosch 324.
Utenengh 179.
Utenhove 294.
Uytwijck (van) 32, 63.

V.
Va(a) 276.
Vaandra(a) 55.
Vaillant (de) 313.
Val (de la) 294.
Valckc van den Veenhuys 255.
Valckenier 252.
Valentijn 7, 63.
Valeton 275.
Valk (de) 53, 182, 348.
Valkenburg 274.
Vanolles (de) 58.
Varennes (de) 163.
Vastart 113.
Vastrik (van) 185.
Veecken (van der) 311.
Veen (van der) 81, 345.
Veenstra 80, 341.
Velde (van der) 335.
Veldhuis 343.
Vellinga 305.
Velsen 37 1.
Velsen (van) 13.
Ven (van de) 50.
Verborch 365.
Verbrugge 283.
Verbruggen 213.
Verburg 11, 358.
Verdonk 213, 214, 282.
Verduin 186.
Vergoes 178.
Vergue (de la) 208.
Verguyn (de) 244.
Verhaem 178.
Verhaven 250.
Verhoeff 15, 198.
Ver Huell 255.
Verloren 162, 254, 287.
Vermulm 372.
Vernel 179.
Verruwhert 211-216, 241-249, 281.
Verschoot 15.
Verschuyl 242, 248.
Versluys 319.
Versmit 158.
Verspyck 256.
Versteeg 384.
Versteegh 367.
Versteveren 302.
Verwer 95, 126.
Verweij 31, 215.
Verwit 215.
Verzijl 383.
Vesanevelt (van) 245.

Vicq 286.
Vierssen (van) 87.
Viglius 41.
Vilain 231.
Villates (des) 99.
Vincent 26.
Vink 304.
Visser 95, 152.
Vitringa 269.
Vlaming 336.
Vlasma 38 1.
Vles (van der) 91.
Vlies (van der) 339.
Vlietstra 372.
Vlugt (van der) 15.
Voerman 275.
Voets 153.
Vogel (de) 27.
Vogelenzank 17, 359.
Volckaerts 25.
Vollenhove (van) 384.
Vollenhoven 248.
Vollenhoven (van) 22.
Voltelen 25, 185, 186.
Vonk 186, 258.
Voocht van Elsp 176.
Voocht van Rynevelt (de) 335,
336.
Voorde (van de) 95.
Voorde (van der) 337.
Voorn (van) 350.
Voornen 351.
Voorst 158.
Voorst (van) 253.
Voorst (van der) 60.
Voort (van der) 50, 315, 340.
Vording 281.
Vorgh van Elsp 176.
vos 197, 222.
Vos (de) 18-20. 54-56, 215,
245, 253, 352, 383.
Vos van Steenwyk (de) 206.
Voskens 117.
Vosscher 339.
Vossen (van) 213.
Vri’(de) 32, 127.
Vries (de) 339.
Vriesen 312.
Vrieze (de) 273, 342.
Vroe (de) 190.
Vuren (van) 271.
Vygh 99.
Vylein 230.
Viisel (van de) 379.
Vijver (van de) 224.

W.
Waard (van) 272.
Wachmans 320.
Wadde 335.
Wadden 336.
Waenroe (van) 116.
Waert (de) 29.
Wagtho 191.
Wal (de) 79.
Walboom 340.
Walcheren (van) 364, 366, 383.
Waldmanshausen (van en toe)
206.
Waldorffer (Andree gen.) 356,
357.
Walen 188.
Walsdorffer 355.

Waltmanshausen ( v a n ) 17’6.
Walwvck 246. 247.
Wand& (van! 1 3 .
Wanroe de Cocq (van) 309.
Wantenaer 101-103.
Warnars 119, 120, 185.
Wassenaer (van) 135, 338.
Wassenhove (van) 64, 117.
Wassenhoven 338.
Wederspan 40, 41.
Weer (de) 157.
Weert (van) 208.
Wegener 272.
Wegewaert 197.
Weins 252.
Weisma 380.
Weit (van der) 152.
Weldam (van) 118.
Wel1 (van) 256.
Welters 256.
Wenckum 128.
Wenkom (van) 127, 128.
Wentink 314.
Wercker l l .
Werkhoven 180.
Wertmüller 256.
Westerbeek (van) 310.
Westerdijk 180.
Westerhuis 269, 306.
Westervelt (van) 127, 128.
Westhoven 81.
Westpalm 313, 316.

Westra 305, 381.
Westijn 214.
Wey (van der) 81.
Weyer 181.
Weijnichman 64, 95.
Weijtsen 312.
Widoge 105.
Wieland 349.
Wielschade 218.
Wiemers Bekker 181.
Wierdsma 82.
Wieringa 180.
Wiersma 372, 373.
Wiglama 111.
Wigmana 149.
Wilcke 207.
Wilde (de) 7, 328, 329.
Willigen (van) 96.
Willink 317, 382.
Wilts 375.
Wimersma (van) 238.
Windley 379.
Winter (de) 360.
Witsius 267.
Witten 255.
Wittenhove (van) 336.
Wittert 179.
Wolcama 268.
Wolf (de) 248.
Wolff (van der) 256, 352.
Wolten 284.
Wonderaer 250.

Worm (de) 223.
Worst 158.
Woude (van der) 372.
Wrede (de) 211.
Wullen (van) 207.
Wutiers 338.
Wiick (van) 13.
Wijhe j13.
Wijma 154.
Wijnbergen (van) 127, 128,
177.
.
Wyngaarden (van) 15, 115,
278, 339.
Wynia 342.
Wijnkoots 280.
Wynstra 345.
Wiis (de) 51.
W&e ‘(di) 328.
Wijsma 380.

”

L,

Zande (van den) 59.
Zandwegh 13.
Zanen (van) 212.
Zeeper 340.
leeuw 22, 346.
Zeevaard 7.
Zeghers d’Ydegom 64.
Z e g h e r s d’Ydegom van Wassenhove 32.
Zemghe 205, 206.
Zeneghe 205.
Zevenbergen (van) 350.
Zickele (van der) 263.
Zilver 314.
Zinnicq (van) 192.
Zoek 122.
Zolen (van) 338.
Zonman 324, 328.
Zorgen (van) 371.
Y.
Zuidema 371.
Zumbergh 284.
Zurkel (van) 21.
Ylem (van) 10, 11
Zuydoort (van) 311.
Ylen (van) 312.
Zuylen (van) 102.
Y ntes 344.
Zuylen van Nyevelt (van) 221.
Yoldi (de) 240.
Zwaardecroon 252.
Ypelaer 287.
IJselsteyn (van) 352, 356, 358. Zijl (van) 115.
Zij11 de Jong (van) 340.
Yvoy (d’) 4-9, 219, 220.
Yvoy (van Hangest d’) 138- Zylstra 152.
147, 183, 184.
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Officieele mededeelingen
betreffende naamsveranderingen én
naamsaannemingen.
In de Nederlaodsche Staatscourant zgn in den loop
der maand December van het jaar 1929 gepubliceerd de
navolgende hier te laude gedane verzoeken om
naamsverandering :
1. van W. Rahm, te Sneek, ten behoeve van de minderjarige Sietske Poortstra. ten einde voortaan den geslachtsnaam Poortstra Rahm te dragen;
2. van Maria Sophia Marcus, echtgenoote van F. U.
Wybrands, te Amsterdam, als moeder-voogdes over
Ludovicus Gerardus Marcussen, teneinde voortaan den
geslachtsnaam Wybrands Marcussen te dragen :
3. van ir. Jacob Dirc Hammer en Trijntje Palsma, echtelieden, te ‘s-Gravenhage, als voogd en toeziend voogdes
over de minderjarige Patricia Annie MyhiZZ, ten einde
voortaan den geslachtsoaam 3fyhiZZ Hammer te dragen;
4. van Johanlzes Maarten Eerhard, te Wassenaar, ten
behoeve van de minderjarige Helena Löhl, tot het
veranderen van den geslachtsnaam Löhl in dien van
Eerhard;

5. van Gerrit Jan Schutte, te Lochem, ten behoeve van
de minderjarige Gerritje Broers, tot het veranderen
van dezer geslachtsnaam Broers iu dien van Schutte;
6. van Catharina Maria Meijer en eerman Raoad Koetser,

echtelieden, om den geslachtsnaam van den minderjarigen

Edgar Mever te veranderen in dien van Koetser;
7. van Pieter de Jong, te Amsterdam, ten behoeve van de
minderjarige Johanna Adriana Wielemaker, tot het
veranderen van den geslachtsnaam Wielemaker in dien
van de Jong ;
8. van Cornelis Geravdus de Bruyn en A n t j e K r e m e r ,

echtelieden, te Utrecht, als voogd en toeziende voogdes
over den minderjarigen Ejzgelbertus Zuidgeest, geboren
te Valburg 4 Mei 1922, tot het veranderen van diens
geslachtsnaam Zuidgeest in dien van de Bruyn;
9. van Antoine Jean Henri Bür en Theresia Taphorn,
echtelieden, te Aerdenhout, als voogd en toeziende
voogdq over Maria Paulina Gielen.. geboren te ‘s-Graveohage Iï December 1911, tot het veranderen van
haren geslachtsnaam Gielen in dien van Btir ;
10. van Pieter Groen, timmerman, te Haarlem, ten behoeve
van de minderjarige Marietje Roele, tot het veranderen
van den naam Roele in dien van Groen ;
11. van mllem Hoogstraten, te Hilversum, ten behoeve van
de minderjarige Edeltrudis Bathen, ten einde voortaan
den geslachtsnaam Bathen Hoogstraten te dragen;
12. van Johannes Leffers, inepecteur eener stuwadoorsfirma,
ten behoeve van ziju pupil Annie Schut, geboren te
Hoorn 3 December 1925, tot het veranderen van den
naam Schut in Schut-Leffers;
12. van Maria Catharina Marcussen, ongehuwd en meerderjarig, te Amsterdam, ten einde voortaan den geslachtsnaam W2jbrands Marcussen te dragen 1) ;
14. van Zegerina Versloot, echtgetioote van Nicolaas van
der Mey, te Leiden, als voogdes over den minder1) Vgl. het sub 2 genoemd verzoek, waar evenwel de naam is
gespgil& Wybmnds ìEarcw~n.
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jafige Marimls Versloot, om zijn geslachtsnaam te
mogen veranderen in dien vu!~ van der Mey;
lá.van Arendina Geertruida Dilg, weduwe van Johalmes
Theodorus Rijkens. te ‘s-Gravenhage, ten behoeve van
de minderjarige MaLel Boothroyd, teneinde voortaan
den geslachtsnaam Boothroyd Rijkens te dragen;
16. van a. Alwine Thérèse filesca Veeren, weduwe van
Philip Huffnagel Jr., echtgenoote van ir. Jacques Joseph
Francois Verdonck, b. J. J. F. Verdonck voornoemd, c.
dr. Godfried Eliza Huffnagel, te Arnhem, om den
geslachtsnaam van Maria Thérèse Huffnagd, gehnren
te Ruu_rlo 8 Augustus 1912, en Carel Goafried Z%ffnagel, geboren te Heerlen 4 Februari 1916, te mogen
veranderen in Verdonck Uuffnagel;
17. van Ernst Juli,us Vossnack, hoogleeraar, te Delft, ten
behoeve van zijn minderjarigen zoon Gerhard Vossnack,
ten einde voortaan den geslachtsnaam Obma Vossnack
te d.ragen.
Aan den Gouverneur-(ieneraal van Nederlandschlodi6 hebben verzocht:
1. Ani, te Weltevreden, om haar te vergunnen den geslachtsnaam O’Sullivan aan te nemen;
2. Mr. Alinoeddin Tongkoe Soetan Enda Boemi, te Buitenzorg (West-Java), ‘om hem te vergunnen den geslachtsnaam Enda Boemi aan te nemen;
3. A. van de Lagemaat. te Weltevreden, 0111 aan zijne
minderjarige pleegdochter Annie te vergunnen den
geslachtsnaam wan de Lagetnaat aan te nemen;
,
4. Haaji Abdulgani, ook eeheeten Moechamad Moefti, te
Grissée, inmiddels overleden, goed te keuren dat destijds
door hem bU zijne gedeeltelijke onderwerping aan’ het
Eoropeesche privaatrecht de geslachtsnaam Moejfi werd
aangenomen ;
5. J. Th. Poelman te Kediri (Oost-dava), om zdnen minderjarigen pleegzoon Robert Carl Wilhelm Westphal te
vergunnen zich voortaan te noemen en te schrijven

R . C . W . Poelman Westphal;
6. J. J. Trum, te Noesakambanpan (Midden-Java), om
aan z i j n e rninder;jsr+ige plee&uhter Siti Soehanu, bij
den doop genaared Christina Wilhelmina. te vergunnen
den geslachtsnaam Trum aan te nemen;
7. Mësagoes Had@ Doeng bin Mesagoes Agoes, te Palemhang, om hem te vergunnen den geqlaohtsnaam Abdod1 hakim aan te n e m e n ;
8. J. J. C. Kolff, te Weltevreden, om zijnen minderjarigen

pleegzoon te vergunnen zich voortaan te noemen en te
schrijven Wally Paul Kolff;
9. Hermanus Schuwat, te Amboina (Molukken), om hem
en zijnen wettigen nakomelingen te vprgunnen zich
voortaan te noemen en te schrijven Karseboom Schuwat;
10. C. Brand Lzn , t e Malang (Onst-Java). o m z,ijnen
minderjarigen pleegzoon Henri Johan Scholten te vergunnen zijnen geslachtsnaam te veranderen in dien van
Brand; en
ll. Eduard Kainde, te Sawah-Loento, om hem te vergunnen
den geslachtsnaam Kainde aan te nemen.
Aan den Gourerheur van Suril&ne heeft verzocht :
Anlonio da Szlva, te Paramaribo, om vergunning den
geslachtsnaam van zijn minderjarigen zoon George Gabriel
te ,mogen verqqleren in Teynis.

Aan den Gouvernenr van Curaçao hebben v er z o c h t :
1. Jozef Felix Henricus, te Curaçao, om hem te vergunnen z@
geslachtsnaam Henricus te veranderen in Henriguez; en
2. Ismael Ignacio Paula, te Willemstad, om hem te,vergunnen zijn geslachtsnaam Paula te veranderen in Carcloze.

Bij Koninklijk besluit is toegestemd:
a. 9 November 1929, no. 36, dat
10. Izaäk Cohen, geboren te Wildervank 17 Augustus
1878, en diens minderjarige wettige nakomelingen, den
geslachtsnaam veranderen in dien van Colren Bendiks;
20. Dirk Wouter de Kruijff, geboren te Buren 16
Januari 1928. zijn geslachtsnaam verandere in dien van
Van Wijk de Kruijff.
b. 18 December 1929, no. 37, dat
10. Rafaël Lustig, geboren te Sanok (Polen) 8 “Mei
1886, en diens minderjarige wettige nakomelingen, den
geslachtsnaam veranderen in dien van ZElk;
20. Gerard wan Hoorn, geboren te,Rotterdam 26 Januari 1928, zijn geslachtsnaam verandere in dien van
van Hoorn Broeder;
30. Nicolaas Baars, geboren te Amsterdam 4 Juni 1967,
zijn g,eslachtsnaam verandere in dien van Klootwijk; en
40. Muchteltie Klarenbeek, geboren te, Amsterdam 15
October 1923, haar geslachtsnaam verandere in dien
van Harms.
Bij besluit van den Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-lndië van 31 October 1929, no. 24, is
goedgevonden
aan Saim bin Nussililz, te Tjipinang (West-Java), vergunning te verleenen den geslachtsnaam Saim aan te nemen,
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2. Widem Frderik Hartmtan, te Weltevredeu, om aan
hem en zijne wettige nakomelingen te vergunnen zich
voortaan te noemen en te schrijven del Campo Uartman;
3. Kiagoes Nclsir Oin &sgoes He&iì MokqwamrtxI Rqis, te
Palembang, om hem te vergunpép den geslachtsnaam
Rais aau le nemen;
4. LodewQk .@nanud, t,e Depok (West-Java), om hem te
vergunnen den geslachtsnaam van den Worm aan te
nemen ;
5. CS. L. van den Bossche,~ en zgne echtgenoote Anni, te
Handoeng (West-Java), om aan hupnen minderjarigen
pleegzoon, bij den doop genaamd Herman, te vergunnen
den geslachtsnaam van des Bosscke aan te nemen;
6. W. Albrecht, te Weltevreden, om aan züne minderjarige pleegdochter Additie te vergunnen den gegeslachtsnaam AIbrecht aan te nemen;
7. E. van den Ezjnden, te Soerakarta, om aan zijne minderjarige pleegdochter Ing Nio Ong te vergunnen hareu
sesla~htsnaam Ong te veranderen in dien van vañ,den
.?&&den ;
8. P. M. Siahaija, te Manggar (Billiton), om aan z@ie
minderjarige pleegdochter Jeannette Cirrisfira Liauw
te vergunnen haren geslachtsnaam Liauw te veranderen
in dien van Siahaija ;
9. Hendrik Buntua, te Magelang, om aan zijne eohtgenoote
Matia Aloes Bagtnda te vergunnen den geslaohtsnaam
Baginda aan te ‘nemen.

In de Nederlandsche Staatscourant zijn in den loop
der maand Januari van het jaar 1930 gepubliceerd de
navolgende hier tè lande gedane verzoeken om
naamsverandering :
1. van Gerrit Jan Epping en Gerritje Brouwer, echte.
lieden, te Utrecht, ten behoeve van de minderjarige
Gerritje en Aaltje Brouwer tot het veranderen van
dezer geslacht.snaam Brouwer in dien van Epping;
2. van Johan H&drik Oosterhuis en Saakje Koopal,
echtelieden te Leeuwarden, als voogd en toeziende
voogdes over Hiltje Saakie PGl, /geboren 3 Juli 1929
te Groningen, natuurlijk niet erkend kind van Wàkje
Pijl, om den geslachtsnaam van genoemd kind te veranderen in @l OosterhuZs;
3. Martinus Adam Smids, te Amsterdam, ten behoeve
van zijn pupil Johan Viiwken, ten einde voortaan den
geslachtsnaam Smids Vincken te dragen ;
4. Pieter Weert, teletoonlijnwerker, te Winschoten, als
voogd over den minderjarigen Albert Scholtens, ten
einde voortaan den geslachtsnaam Scholtens Weert te
dragen ;
6. Sibbeltje Stap en Simon Bark, echtelieden, te Koog
aan de Zaan, ten behoeve van den minderjarige Bauke
Douwe Stap, tot het veranderen van diens geslachtsAan den Gouverneur vau Curaçao heeft ver z o c bt :
naam Stap in dien van Bark;
Aloysiua
Gssoaaga Thomson, re New-York, om hem te
6. Jan Pieter Haikes, te Rotterdam, ten einde voortaan
vergunnen
zün geslachtsnaam Th&aaon te veranderen in
den geslachtsnaam Haikes Delgman te dragen ;
&h?niat.
7. Ymkie Johanna van der Veen, te Lochem, als moedervoogdes over ArnoEd Meerstadt, tot wijziging van diens
Bij Koninklilk besluit is toegestemd:
geslachtsnaam in van der Veen Meerstadt;
18 December 1929, 11’. 38, dat
8. Gerritdina Hendrika Lebbink en Willem Geus, echte1. Axel Emil Puber, geboren te Soerabaia 20 Januari
lieden, te Weltevreden, om aan den geslachtsnaam
1902, zijn geslachtsnaam verandere in dien van Rosenvan het op 2 Januari 1922 uit eerstgenoemde geboren
dahl Huber ;
kind Louis Johannes Widy toe te voegen den naam
2. Edna Marion Cavendish Jones, geboren te Wasdsworth,
Hendriksens, eoodat deze voortaan zal luiden Hendriksub-district Srreatham (Engeland) 23 September 1925,
se12s Lebbink;
haar geslauht,snaam verandere In dien van Breitenstein;
9. Francisca van Beckum en Marbtus Dubbelman, echte3. Hetty Koning, zehoren te Haarlem 16 April 1927,
lieden, je ‘s-Gravenhage, ten behoeve van den minderhaar eeslachtwrtaam verandere in dien van Koeling Knol;
jarige Egbertus van Beckum, tot het veranderen van
4.
Johanna Frida M$e»ca, geboren te Valburg 23 Audiens geslachtsnaam van Beckum in dien van Dubbelgustus 1923, h:rar geslachtsnaam verandere in dien
man ;
van Hesse ;
10. Aletta Helena Manse, te Rotterdam, ten behoeve van
den minderjarige Johan. Ferdinand Lodewijk Alexander 13 Januari 1930, no. 11, dat
5. Gerardina Frederika Ter Horst, geboren te Almelo 1
van den Berg, ten einde voortaan den geslachtsnaam
Februari 1928, haar geslachtsnaam verandere in dien
van delz Berg de Bruijn te dragen;
van Brinkgreve;
11. Johannes Hendricus Lodevicus Josephus van Mastwijk,
6.
Arnoldue
Leijdeckers Visscher, geboren te Amsterdam
te Utrecht, ten behoeve van de minderjarige Barthu
18 December 1916, zijn geslachtsnaam verandere in
Johanna Spies, ten einde voortaan den geslachtsnaam
dien van Visscher ;
van Mastuijk Spies te dragen ;
7. ArnoM Steffers, geboren te Voorburg 30 April 1914,
12. Johannes van Zanten. te ‘s-Gravenhage, ten behoeve
zijn geslachtsnaam verandere in dien van Waardenburg;
van de minderjarige Eva Nijman, ten einde voortaan
den geslachtsnaam NGman van Zanten te dragen.
8. Jan RZjkhof, geboren te Laren (N.-H.) 13 April 1928,
zijn geslachtsnaam verandere in dien van Rijkhof Kloek;
Aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch9. Qrietje Geesie Benjamins, geboren te Groningen 6
Indi& hebben verzocht:
April 1925, haar geslachtsnaam verandere in dien van
Mulder ;
1. Elise, zich noemende Elise Dumas, tijdelijk waarnemend 2de klerke bij het Dept. der Burgerlijke Open- 10. Johanna Braakman, geboren te Amsterdam 6 Februari
bare Werken, te Batavia, om haar te vergunnen den
1928, haar geslachtsnaam verandere in dien van Braakgeslachtsnaam Dumas aan te nemen;
man Goos.

Bij besluit van den Gouverneur-Cieneraal van
Nederlandsch-Indië is go e d g e v o n d e D:
28 Juni 1929, no. la,
aan Luclovicus Kornelis Kluit, geboren te Semarang 6
Mei 1909, Maria Francina Johanna Kluit, geboren te
Salatiga 23 April 1911, en Francina Johanna Kluit,
geboren te Salatiga 26 October 1914, minderjarige sti&fkinderen van E. D. Tempelman, te vergunnen zich
voortaan te noemen en te achrij ven. Tempelman Kluit ;
27 November 1929, no. 6,
aan Togo Okina Ohmitsa, geboren te Batavia 23 October
1905, te vergunnen zich voortaan te noemen en te
schrijven Togo Okina Ang;
2 December 1929, no. 20,
aan Hendrik Karel Frederik, minderjarigen pleegzoon
van H. Jeeninga, te vergunnen den geslachtsnaam Jeeninga aan te nemen ;
3 December 1929, no. 15,
a a n &fas Soenarjo, o o k geheeten Mas Gondodirajo te
vergunnen den geslachtsnaam Gondodircìjo aan te nemen ;
3 December 1929, no. 16,
aan EveZine, minderjarige pleegdochter van IC. F.
Loriaux, te vergunnen den geslachtsnaam Loriaux aan
te nemen;
3 December 1929, no. 17,
aan Antonius Kardjon te vergunnen zich voortaan te
noemen en te schruven Adonius Haskar;
3 December 1929, no. 18,
aan Jan Johannes, minderjarigen leegzoon van K a b b
Mandias en zune echtgenoote Eno BAnna, te vergunnen
den geslachtsnaam Mandias aan te nemen ;
12 December 1929, no. 29,
aan Zïïit te vergunnen den geslachtsnaam Idit aan te
nemen ;
12 December 1929, no. 30,
aan Johannes, zich noemende Johannes Hoffman, te vergunnen den geslachtsnaam Hoffman aan te nemen;
17 December 1929, no. 33,
aan Raden Alibassah Soeriawinata te vergunnen den
geslachtsnaam Soeriawinata aan te nemen.
Bij besluit van den wnd. Gouverneur van Curaçao,
d.d. 30 December 1929, no. 1325, is goedgevonden:
aan Maria Ienia Brigitha Voes, Polamita Johanna Poes,
Olivier Esteba Voes, Antonio Abbed Voes, Marco Henripue Voes en Marionita Voes te vergunnen om hun geslachtsnaam Voes te veranderen in dien van Jones.

MAART 1930.
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No. 3,
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Officieele mededeelingen
betreffende naamsveranderingen en
naamsaannemingen.
In de Nederlandsche Staatscourant zön in den loop
der maand Februari van het jaar 1930 gepubliceerd de
navolgende hier te lande gedane verzoeken om
naamsverandering :
1. van Josephus Wilhelmus Tielen, te Amsterdam, ten
behoeve van den minderjarige .&xrinus Jongebloet, tot
het veranderen van diens geslachtsnaam Jongebloet in
dien van Tielen ;
2. van Ype Harmen de Koe en Taetske Boterkoek, echtelieden;te St. Annaparochie. ten behoeve van de minderjarige Ymkje Korf, geboren 5 Januari 1915 te Leeuwarden en wouende te St. Annaparochie, tot het veranderen
van haar geslachtsnaam Koor( in dien van de dSoe;
3. van Douwe Iedema, broodventer, te Leeuwarden, en
zijne echtgenoote JeZbe Bultsma, als voogd en toeziende voogdes over Douwe Siek Hibma, geboren te
Sneek 19 Mei 1918, tot het verauderen van diens geslachtsnaam Hibma in dien van Iedema;
4 . van Willem Hendrik Ferdinand Vogel, te Zeist, en
diens beide zonen Carl Augusf Theodor Vogel en Willem
Hendrik Ferdinand Vogel, ten einde voortaan den geslachtsnaam Bnthing Vogel te dragen;
5. van Gerrit Johannes Bruinink, te Almelo, ten behoeve
van de minderjarige Sjieuwke van der Feer, tot het
veranderen vau haar geslachtsnaam van der Feer in
dien van van der Feer Bruinink ;
6 . van de diaconie der Gereformeerde Kerk te Utrecht
en Jan Kooistra aldaar, als voogd en toeziend voogd
over Leonard Herman Adriaan Mensinga, geboren 8
Februari 1924 te Vreeswijk uit de ongehuwde Geertje
Xensinga, tot het veranderen van diens geslachtsnaam
Mensinga in dien van Burghart;
7. van Eqbertus Poepjen, te ‘s-Gravenhage, voor zich en
voor zijne minderjarige wettige nakomelingen, tot het
veranderen van den geslachtsnaam Poepjen in dien van
Wellinga ;
8. van J. P. H. Kieft, te Brummen, voor zich en voor
zijne minderjarige wettige nakomelingen, ten einde voortaan den geslachtsnaam Lepeltak Kieft te dragen;
9. van Amédée Verfommen, fruithandelaar, te Bergen op
Zoom, om den geslachtsnaam van zijn pupil Ferdinand
Cornelis Chargois, te mogen veranderen in dien van
Vertommen :
10. van 1X. V. FZockhart l\, te Amsterdam, teneindevoortaan
den geslachtsnaam Vermeuten Flockhart te dragen;
11. van Johannes Petrus Jansen, koopman, te Amsterdam,
voor zich en voor zijne minderjarige wettige nakomelingen. ten einde voortaan den geslachtsnaam Heukensfel& Jansen te dragen.
Aan den Gouverneur-Generaal van NederlandschIndiE hebben verzocht:
1. Vrouwe Kaliah, weduwe van Mr. L. H. Rambonnet,
te Srondol (Midden Java), om aan baar minderjarigen
pleegzoon, bij den doop genaamd Jan, te vergunnen
den geslachusnaam de Renner aan te nemen:
2. Sohaimi, te Soerabaja, om aan hem te vergunnen den
geslachtsnaam Vermeren aan te nemen ;
1) Blijkbaar eene vrouw.

3, Mevr. de weduwe M. S. W. Ratuela, geboren Soumokil,
te Cheribon, om aan hare minderjarige pleegdochter
Anthonette Willemsen te vergunnen zich voortaan te
noemen en te schrijven Anthonette Ratuela Willemsen ;
4. A. van der Wal en E. Gedar, echtelieden, te Indramajoe (West-Java), om aan hunnen minderjarigen
pleegzoon Rudolf te vergunnen den geslachtsnaam van
der Wal aan te nemen j
5. Alexander, zich noemende 8. van Hemert, te Magelang
(Midden-Java), om aan hem te vergunnen den geslachtsnaam valt Hemert aan te nemen ;
6. Saharso, te Soerakarta, om aan hem te vergunnen den
geslachtsnaam van der Wil1 aan te nemen.
Aan den Gouverneur van Suriname heeft verzocht :
Fabien Paul Emile Mimiasie, te Noengo district Marowijne, om hem te vergunnen zijn geslachtsnaam fimiasie
te veranderen in Mimié.
Bij Koninklijk besluit van 17 Januari 1930, no. 10,
is toegestemd: dat
1. Abraham Brouwer, geboren te Hoogezand 1 Mei 1928,
zijn geslachtsnaam veranderein dien van Spreen Brouwer;
2. Bernard Celius Eugene Zwart, geboren te Amsterdam
26 Januari 1886, en diens minderjarige wettige nakomelingen, den geslachtsnaam veranderen in dien van
van Rheeden Zwart;
3. Jan Borstlap, geboren te Schiedam 18 Mei 1909, zijn
geslachtsnaam verandere in dien van van Werven.
~~

T$i besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië is go e d g e v o n d en
1.24 December 1929, no. 13, dat Catharina de Graan,
geboren te Valburg (Gelderland) 25 September 1923,
pupil van T. J. Spaans, te Mata Pao (Oostkust van
Sumatra), haren geslachtsnaam verandere in dien van
Spaans ;
2.24 December 1929, no. 54, dat Bob, minderjarige
pleegzoon van P. W. Harpe, den geslachtsnaam Harpe
aanneme ;
3.24 December 1929, no. 55, dat Hadji Abdul Adjid
den naam Adjid als geslachtsnaam aanneme;
4.30 December 1929, no. 34, dat Raden Mus Marsadi
den geslachtsnaam Marsadi aanneme ;
5.8 Januari 1930, no. 21, dat Christiaan, zich noemende
Chr. Kihm, Adriaan, zich noemende Aar. Kwawegen,
en Antoon zich noemende Ant. Schlameisen, den geslachtsnaam onderscheidenlijk Kihm, Ewawegen en Schlameisen aannemen.
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Officieele mededeelingen
betreffende naamsveranderingen en
naamsaannemingen.
In de Nederlandsche Staatscourant zijn in den loop
der maand Maart van het jaar 1930 gepubliceerd de
navolgende hier te lande gedane verzoeken om
naamsverandering :

APRIL 1930.

Aan den Gouverneur-Generaal van NederlandscbIndIa hebben verzocht:
1. Johannes, zich noemende Johannes Draaier, in het opvoedinesgesticht’ ,,Oranje Nassau” te Magelang, om
hem te vergunnen den geslacht’snaam Draaier aan te
nemen ;
2.. Karel, zich noemende Karel van der Smitte, in bovengenoemd opvoediogsgesticht, om hem te vergunnen den
geslachtsnaam van der Smitte aan te nemen;
3. .F%t T%tor, zich noemende Piet Tictor Ftion, in bovengenoemd opvoedingsgesticht, om hem te vergunnen den
geslachtsnaam Ficcon aan te nemen;
4. Jacob, zich noemende Jacob Meijer, in bovengenoemd
opvoedingsgesticht, om hem te vergunnen den geslachtsnaam Metier aan te nemen;
5. Curel, zich noemende Curel Dijkhof, in bovengenoemd
opvoedingsgesticht, om hem te vergunnen den geslachtsnaam Dijkhof aan te nemen;
6. Kariamat, te Soerabaja, om hem te vergunnen ben geslachtsnaam Kuriamat aan te nemen.

1. van Joséphine Lucie Stéphanie Harloff, weduwe van
Cornelis Dirk Nagtglas Versteeg, te ‘s-Gravenhage, als
gemachtigde van haren meerderjarigen zoon Henri Lucien
Nagtglas Versteeg, luitenant ter zee 3de klasse, thans
in Oost-Indië, en als moeder en voogdes van haren
minderjarigen zoon Cornelis Dirk Nagtglas Versteeg,
geboren Bussum 14 Mei 1914, dat haar genoemde zoons
zich zullen mogen noemen en schrUven Nugtglas;
. 2. Engelina de Groot en Kornelus ‘Dr#sma, echtelieden,
te Barneveld, ten behoeve van de minderjarige Jansje
Hemderika Smit; ten einde den geslachtsnaam D$sma
Smit te dragen ;
3. Heiko de Groof, arbeider, te Bellingwolde, als voogd
over den minderjarige Heiko Willem Mulder, om z$n
geslachtsnaam Mulder te veranderen in de Groot;
Bij Koninklilk besluit is toegestemd:
4. J. Raven, vroeger te Dokkum thans te Gorinchem,
1.28 Februari 1930, no. 57, dat a. LTendrika Johanna
zoo voor zich als voor zijne minderjarige wettige naKeZderman., geboren te Leiden 6 Maart 1928, haar
komelingen, ten einde voortaan den geslachtsnaam
geslachtsnaam verandere in dien van Kelderman OderToussaint Raven te dragen;
kerk ;
5. Jacob D$kstra, te Amsterdam, ten behoeve van zijn
b. Geertje Muelink, geboren te de Rijp 15 Februari
pupil Louis Veldhuizen, tot het veranderen van diens
1925, haar geslachtsnaam verandere in dien van
geslachtsnaam in dien van Veldhuizen Dìjkstra;
Klooster Muelink ;
c. 1Waarten de Vries, gebortn te de Rijp 22 Juni 1926,
6. Willem Marinus Mieras en Albert Dekker, respectievelijk
zijn geslachtsnaam verandere in dien van Elooster;
te ‘s-Gravenhage en te Blankenham, ten behoeve van
d. Eva Kroese, geboren te Amsterdam 4 September
de minderjarige filligje Muurling, ten einde in het
1922, haar geslachtsnaam verandere in dien van Kroese
vervolg den geslachtsnaam Mieras MuurZing te dragen;
Zeilstra;
7. Antoon Hendrik Vosbeek, te Venlo, ten behoeve van
e. Klaasje de Vries, geboren te Groningen 7 Augustus
den minderjarige Wilhelmus Franciscus Bouwmans, om
1923, haar geslachtsnaam verandere in dien van Jonkhof;
diens geslachtsnaam te veranderen in dien van Vosbeek;
f. Anna Spanjar, geboren te Amsterdam 15 Maart 1928,
8. LMargaretha Wilhelmina Zorg, gescheiden echtgenoote
haar geslachtsnaam verandere in dien van Spanjar Tak;
van J, Soeters, thans echtgenoote van Aldert Krult, te ) 2.28 Februari 1930, no. 5R, dat a. Theodoor Louis Deterts,
Rotterdam, ten behoeve van de minderjarige Tentje
geboren te NieuwerAmstel 5 Maart 1888, en diens
Soeters, ten einde voortaan den geslachtsnaam Le-Jeune
minderjarige wettige nakomelingen den geslachtsnaam
Soeters te dragen;
veranderen in dien van Starìnk Deterts;
9. Geeuwke de Wit en Joukje WXersinga, echtelieden, te
b. Johannis van Hemert, geboren te Wieringen 13
Grootegast, ten behoeve van de minderjarige Geertje
November 1928, zijn geslachtsnaam verandere in dien
Postma, tot het veranderen van dezer geslachtsnaam
van Kraaijeveld van Hemert;
in dien van de Wit;
3. IS Maart 1930, no. 41, dat a. Hendrik Pieterman, ge10. Wilhelmus Johannes Koppe, te Hilversum, ten behoeve ’
boren te Amsterdam 10 September 1923, zijn gevan den minderjarigen Willem Gerrit Reinierus Overslachtsnaam verandere in dien van Kok Pieterman ;
beek, om diens geslachtsnaam te veranderen in dien van
b. WiZEem Koops, geboren te Rotterdam 14 December
Koppe;
1922, zun geslachtsnaam verandere in dien van R2jzer;
c. Bernardus Wilhelmus Hanaen, geboren te Amsterdam
ll. Hendrik Jan te Kolstee, te Winterswqk, als voogd over
11 Mei 1907. zijn geslachtsnaam verandere in dien
den minderjarige Jan Willem Beek, ten einde voortaan
uan Hansen Wilhelm.
den geslachtsnaam Beek te Kolstee te dragen;
12. Wilhelmus Cornelis Theodorus de Zeeuw en Johanna
Francisca Helena Perserik, echtelieden, te ‘s-GravenBU besluit van den Gouverneur-Generaal van Nehage, ten behoeve van de minderjarige Johanna Francisca Helena Hoefkens, ten einde voortaan den geslachts- derlandsch-Indië is goedgevonden:
naam Hoefkens de Zeeuw te dragen.
1.28 Januari 1930, no. 9, aan Pipi, minderjarige pleegdochter van A. L. Joon, te Bandoeng, vergunning te
verleenen den geslachtsnaam Joon aan te nemen;

2.11 Februari 1930, no. 11, aan Eleonora, minderjarige
pleegdochter van M F. Bloem, te Weltevreden, vergunning te verleenen den geslachtsnaam Bloem aan te
te nemen;
.
3. 12 Februari 1930, no. 20, aan Josias Bernadus, minderjarigeu pleegzoon van A. Loupatt@, te Baudoeng, vergunning te verleenen den geslachtsnaam Loupattg aan
te nemen;
4. 14 Februari 1930, no. 27, aan Anthorai Gebler, leerling
stoker bU de Atjehtram, te Langsa, vergunning te
verleenen den geslachtsnaam Gebler aan te nemen;
5.17 Februari 1930, LP. 23, aan MoRawaad Djen, te Soerabaja, vergunning te verleenen den geslachtsnaam
Djen aan te nemen ;
6. 17 Februari 1930, no. 24, aan Djukarija, te Soerabaja,
vergunning te verleenen den geslachtsnaam Djai&rija
aan te nemen ;
7.21 Februari 1930, no. 64, aan Had+ Soekoer, te Soe- ’
rabaja, vergunning te verleenen den geslachtsnaam
Soekoer aan te nemen;
8.21 Februari 1930, no. 55, aan Toeminah, echtgenoote
van Abraham Silanno, Amboineesch kanonnier le klasse,
te Weltevreden, vergunning te verleenen den geslaohtsnaam Toeminah aan te nemen;
9. 21 Februari 1930. no. 50, aan Catharina, echtgenoote j
van Johan Hendrik Leader, mantri 20 klasse bij de )
strafgevangenissen, te Noesakambangan, vergunning te
verleenen den geslachtsnaam Laurens aan te nemen.
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Officieele mededeelingen
betreffende naamsveranderingen kn
naamsaannemingen.
In de Nederlandsche Staatscourant zgn in den loop
der maand April van het jaar 1930 gepubliceerd de
navolgende hier te lande gedane verzoeken om
naamsverandering :
1. van Pieter Franciscus Dekker, gemeentewerkman, te
‘s-Gravenhage, ten behoeve van de minderjarige Adriana
Cornelia Cornelisse, ten einde voortaan den geslachtsnaam Cornelisse Dekker te dragen;
2. van Willem Kramer, te Groningen, om den geslachtsnaam van z@r pupil Berner Arthur Wissbrock, te Groningen, te veranderen in dien van Wàssbrock-Kremer;
3. van Willem Frederik Geijl en Wilhelmina Dullemond,
echtelieden, te ‘s-Gravenhage, ten behoeve van de minderjarige Florence Frederika van Veen tot het veranderen van dezer geslachtsnaam in dien van Ge$Z;
4. van Lambertus Josephus Heajmeajer, te Amsterdam,
Henricus Adrianus Josephus Maria Heijmeijer, te Houten,
Bernardus Maria Josephus Gerardus Heijmeijer, te
Apeldoorn, Hubertus Cornelius Hermanus Maria Iieijmeijer, te Amsterdam, en Josephus Ignatius Antonius
Maria Heijmeijer, zoo voor zich als voor wettige nakomelingen, Maria Josepha Bernardina Heijmeeer, te
Amsterdam, Catharina Maria Antonia Heijmeijer, echtgenoote van Mr. J. B. Hengst, te ‘s-Eertogenbosch, en
Bernardina Josephina Maria Cornelia Hcijmeijer, echtgenoote van B. van Rijckevorsel, te Baarn, voor de
verzoeksters persoonluk, ten einde voortaan den geslachtsnaam Heijmeijer van Heemstede te voeren;
5. van Frederik Carl Breifenstein, te Velsen, als voogd
over den minderjarige David Elwyn Jacob, om den
geslachtsnaam Jacob te mogen veranderen in dien van
Breitenstein;
6. Wilhelmus Johannes van Dam en Adriana van der
Kolf, echtelieden, te ‘s-Gravenhage, ten behoeve van de
minderjarige Anna Carpenter, ten einde voortaan den
geslachtsnaam Carpenter van Dam te dragen;
7. Paulus Kok en Wilhelmina Stins, echtelieden, te St.
Pancras, als voogd. en toeziend voogdes over Friedrich
Wilhelm Andriessen, om den geslachtsnaam van hunnen
pupil te veranderen in Kok;
8. Krajn Brands, te Velsen, en Alida Judith Aletrino ten
behoeve van de minderjarige Constante Aletrino, ten einde
voortaan den geslachtsnaam Aletrino Brands te dragen.

Aan den Gouverneur-Generaal van NederlandschIndiE hebben verzocht:
1. Johannes Hendrik Furimahuwa, te Bandoeng, om aan
zijne echtgenoote Dominggas Sailan te vergunnen den
geslachtsnaam Sailan aan te nemen;
2. W. Heijligers en zijne echtgenoote R. J. Grashuis, te
Bandoeng, om aan hunne minderjarige pleegdochter
Carly te vergunnen den geslachtsnaam Heijligers aan
te nemen ;
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3, Raden Soedjono,

te Palembang, om hem te vergunnen
den geslachtsnaam Soedjono aan te nemen;

4. Jan He&ik Christoffel Mustamu,

te Meester-Cornelis,
om aan zune echtgenoote Djeni, bU den doop genaamd
Leomora, te vergunnen den geslschtsnaam Tenoetoea
aan te nemen;
5. Mevrouw G. Frensen, gescheiden echtgenoote van H.
L. J. Kortekaas, te Weltevreden, om aan haren minderjarigen zoon Hendrik Kortekaas te vergunnen zunen
geslachtsnaam Kortekaas in dien van l+ensen te veranderen ;
6. J. F. C. van Geel, te Soerabaja, om aan zdne minderjarige pleegdochter Ilse Clara te vergunnen den geslachtsnaam van GeeZ aan, te nemen;
7. kf. Qui& en zitte echtgenoote E. Goossens, te Temanggoeng (Midden Java), om aan hunne minderjarige pleegdochter Victorina te vergunnen den geslachtsnaam
Quist aan te nemen ;
8. H. van der Wal en zijne’ echtgenoote L. M. van der
BijZ, te Soerabaja, om aan hunne minderjarige pleegdochter, bU den doop genaamd Anneke, te vergunnen
den geslachtsnaam van der Wal aan te nemen;
9. C. P. E. Rijstenbìl, op de onderneming Kwala Pesilam
(Oostkust van Sumatra), om hem en zgnen wettigen nakomeliugen te vergunnen den geslachtsnaam Rijstenbil
te veranderen in dien van Rustenberghe;

10. Mevrouw Anna Camilla Elisabeth Beutner, echtgenoote
van G. A. Deibel, te Bandoeng, om haar te vergunnen
haren geslachtsnaam Beutner te veranderen in dien
van Koch ;
ll. Charles Louis, zich noemende Charles Louis de Backer,
te Sioelah Deras (Sumatra’s Westkust), om hem te
vergunnen den geslachtsnaam de Bucker aan te nemen;
12.J. Veerman en diens echtgenclote Djepa, te Meester
Coruelis, om aan hunne minderjarige pleegdochter, bU
den doop genoemd Anthonia Johanna, te vergunnen den
geslachtsnaam Veerman aan te nemen;
13. L. J Sopakuwa, te Meester Cornelis, om aan zijn
minderjarige pleegdochter, bij den doop genaamd Juletta,
te vergunnen den geslachtsnaam Kneefel aan te nemen.

Bd Koninklijk besluit van 1 Maart 1930, no. 36, is
t o eg es t e m d : dat
1. Diana Jean Ward, geboren te Paddington ‘(Engeland)
17 Mei 1927, haar geslachtsnaam verandere in dien
van Rinsema ;
2. Otto Maximiliaan Fürst, geboren te Amsterdam 25
April IQO3, zijn geslachtsnaam verandere in dien van
Hofland Fürst ;
3. het kind van de inlandsche vrouw Seri, genaamd
Mientje, geboren te Soembertjankring (Java) 5 Juni
1221, den geslachtsnaam aanneme van Spanjaard.

BV besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-lndië is g o e d g e v o n d en :
1.17 Februari 1930, nb. 1, aan Arthur Lapré, geboren
te Buitenzorg 25 Augustus 19 13, minderjarigen stiefzoon van R. J. Mess, te Weltevreden, te vergunnen
zich voortaan te noemen en te schr@en ArtRur Mess
Lapré ;
2.29 Augustus 1929, no. 9, aan Martinus Ares vos
Bannisseht, geboren te Tjerehon (Cheribon) 30 Juli
1924, minderjarigen zoon van Vrouwe 8. von Bunniseht,
thans gehuwd met G. F. Bierlee, te Soerakarta, te vergunnen zich voortaan te noemen en te schrijven Martines
Ares Bierlee;
3. 14 September 1929, no. 14, aan Toshio Tawzka, geboren te Batavia 27 April 1915, minderjarigen,pleegzoon van E. F. de Calonne, te Weltevreden, te vergunnen zich voortaan te noemen en te schrdven Toshio
de Calonne ;
4. 17 September 1929, no. 4, aan Dorine Nio Loa, te
Weltevreden, zich voortaan te noemen en te sehrgven
Dorine Nio Smitt;
5. 17 Maart 1930, no. 25, aan A. Wim;Annie en A. Jan,
minderjarige pleegkinderen van H. E. V. Bruins, te
Helinjoe (Blngka en Onderhoorigheden), te vergunnen
zich voortaan te noemen en te schrijven A. Wim
Brinus, Annie Brisus en 8. Jan Rrinus;
6.25 Maart 1930, no. 41, aan Abdulmadjïd bin Hudji
Sidik, te Palembang. te vergunnen zich voortaan te
noemen en te schruven Si’dik.
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Officieele mededeelingen
betreffende naamsveranderingen en
naamsaannemingen.
In de Nederlandsche Staatscourant zgn in den loop

der maand Mei van het jaar 1930 gepubliceerd de
navolgende hier te lande gedane verzoeken om
naamsverandering :
1. van Johannes Dekker, te Haarlem, als voogd over de
minderjarige Johanna Maria Witteman, haren geslachtsnaam te mogen veranderen in dien van Dekker;
2. van Huibert van den Heuvel en Jannigje Jacobsen,
echtelieden, te Renkum, ten behoeve van de minderjarige
Geertje Wanders, ten einde voortaan den geslachtsnaam
van den Ueuvel Wanders te dragen ;
3. van Lena Noorclzzij, echtgenoote van W. van Plaferingen,
van Leendert Pieter Noordzij en van W. van Plateringen,
allen te Rotterdam, ten behoeve van den minderjarigen
Alexander Noords& tot het veranderen van diens geslachtsnaam in dien van van Plateringen ;
4. van Betje Sloots en Jans Speulman, echtelieden, te
Anderen, gemeente Anloo, ten behoeve van den minderjarige Pieter Sloots, tot het veranderen van diens geslaohtsnaam in dien van Speelman;
5. van Johanna Catharina Margaretha Vavier en Johannes
Albertus Breuker, echtelieden, te Schiedam, ten behoeve
van de minderjarigen Maria Magdalena en Johanna
Catharina Maria Klaasse, tot het veranderen van
den geslachtsnaam Klaasse in dien van Breuker;
5. van Heero Berend de Groot, te Rotterdam, voor zich
en zijne minderjarige wettige nakomelingen, ten einde
voortaan den geslachtsnaam Struivig de Groot te dragen ;
7. van Ties Wiersma, te Brunssum, ten behoeve van de
minderjarige Hendrika Jadje Rauman, ten einde voortaan den geslachtsnaam Rauman Wiersma te dragen;
8. van Pieter Vrijlandt en Leentje Pelgrim, echtelieden,
te Schiedam, ten behoeve van de minderjarige EZizabeth
Pelgrim, om haren geslachtsnaam te mogen veranderen
in dien van Vrijlandt.
Aan den Gouverneur-Generaal van NedetlandschIndië hebben verzocht:
1. Wdlem Nul, te Tjimahi (West-Java), om zich voortaan
te noemen Willem Louwersheimer Nul;
2. Pastoor J. H. Goumans, te Bandoeng, om aan den
minderjarigen pleegzoon van wijlen Dr. Ir. C. J, de
Groot, genaamd Willem Edwardt van Muijen, te vergunnen zijn geslachtsnaam Eawdt van Muijen te ’
veranderen in dien van de Groot;
3. de stichting ,,Het Leo ComitB” te Weltevreden, om
,aan de minderjarige pupillen Bdriana en Barbara te
vergunnen den geslachtsnaam Lina aan te nemen;
4. Efraim Marlissa, te Meester-Cornelis, om aan zgn
echtgenoote Johanna Bedel te vergunnen den geslachtsnaam Bedel aan te nemen ;
5. Ru& zich noemende Rudi Peereland, te Tegal, om
hem te vergunnen den geslachtsnaam Peereland aan
nemen ;
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6. Hadji Hasan bin Hasanoedin, te Palembang, om hem te
vergunnen den geslachtsnaam Hasanoedin aan te nemen;
7. Mmagoes Ha@ Abdoelrachman bin Mesagoes Hadji
Asik, te Palembaop, om hem te vergunnen den geslachtsnaam Asik aan te nemen:
8. J. Bruscha, te Padang, om aan nijo minderjarige pleegdochters Agatha Josefina en Louise Johanna te vergunnen den geslachtsnaam Bruscha aan te nemen ;
9. Annie, zich noemende Annie Westbroek, te Weltevreden,
om haar te vergunnen den geslachtsnaam Westbroek aan
te nemen ;
10. K. Th. Laure@, te Batavia, om aan zijn minderjarigen
pleegzoon, genaamd Roosman, te vergunnen den geslachtsnaam Laureiis aan te nemen ;
ll. Johan Willem, zich noemende Jokan Willem Schoondermark, te Weftevreden, om hem te vergunnen den
geslachtsnaam Schoondermark aan te nemen ;
12. R. J. Bacas, te Depok (West-Java), om aan zijn echtpenoote Saartje Satia te vergunnen den geslachtsnaam
Bacas aan te nemen;
13. B. A. van Reijn, te Banda-Neira (Molukken), om hem
en zijnen minderjarigen wettigen kinderen Adeline
Pauline, Jeannette Josephina en Frederika Jacoba te
vergunnen den geslachtsnaam va% Re@1 aan te nemen;
14. Cadir Hadji Achmad, te Bangil (Oost-Jav.a), om hem
te vergunnen den geslachtsnaam Achpad aan te nemen ;
15. LVji Oerki, te Lembang (West-Java),, om haar te vergunnen den geslachtsnaam Oerkina aan te nemen,;
16. H. C. van Meer-ten, te Djember (Oost-Java), om zijn
minderjarigen xyettigen zoon Otto Hendrik te vergunnen
zich
‘voortaan te noemen Otto Hendrik van Pers&
van Meer+ ;
17. H. Schouten, wonende op de onderneming Soengei Priok
(Oostkust van Sumatra), om de minderjarige niet erkende
natuurlijke docht& van iijne echtge&o!e C. J. Hellingman, geriaamd Thea, te vergunnen haren geslachtshaati HeZlingman te veranderen in dien van Schouten.
Aan den Gouverneur van Suriname hebben verzocht :
Johannes Harry Alfons Boldew@ en Cornelia Charlotte
Ddeon, wonende in Suriname, om vergunning te verleenen,
dat de geslachtsnaam Boldew@ van hunne dochter Christina
Johanlga wordt veranderd in Toussaint.
Bij Koninklijk besluit is toegestemd:
1. 17 April 1930, no. 48, dat a. Heinrich Rudolph Gustav
Holkamp, geboren te Londen 8 November 1901, zQn
geslachtsnaam verandere in dien van Schuurman;
b. Hendricus Stoute, geboren te Amsterdam 22 October
1923, zijn geslachtsnaam verandere in dien van Jacobs;
c. Omer Jansen, geboren te Leeuwarden 29 september
1907, zijn geslachtsnaam verandere in dien van van
der Horst Janssen ;
cl. Dorothij Ma&l Walton, geboren te Amsterdam 19
October 1924, haar geslachtsnaam verandere in dien
van Brugman Walton ;

2.23 April 1930, no. 61, dat a. Wilhelmi?aa Dekker, géboren te Boom 8 April 1925, haar geslachtsnaam
verandere in dien van Dekker van der Veeu ;
b. Elisabeth Theresia Eartierlingh Onnes, geboren te
‘s-Gravenhage 6 October 1928, haar geslachtsnaam
in dien van Easton Ramerlingh Onnes;
c. Coenraad Lodewijk Boer, geboren te ‘s-Gravenhage
2 September 1891, en diens minderjarige wettige nakomelingen, den geslachtsnaam veranderen in dien van
Walther Boer;
3.6 Mei 1930, no. 73, dat Albert Piel, geboren te De
Wijk 17 October 1865, Roelof Piel, geboren te Staphorst
3 Jannari 1885, Albert Piel, geboren te Nieuwleusen
3 April 1891, Johannes Piel, geboren te Zwolle 7
Mei 1893, Lukas .PieZ, geboren t,e Zwolle 11 Februari
1895, Evradus Piel, geboren te Zwollerkerspel 12 Meii
1897, Albertus Piel, geboren te Zwolle 9 Augustus
1900, en hunne minderjarige wettige nakomeìtngen,
en Alida PieZ, geboren te Zwolle 21 Juli 1908 en
Alberfa Piel, geboren te Zwolle 14 Januari 1909, den
geslachtsnaam veranderen in dien van Pij!.

l3g besluit van den Gouverneur-Generaai van Ne- ,
detiandsch-lhdi& is go e d e e v o n d e n :
1.4 April 1930, no. 81, aan Rada Seebiukto, 18 luitenant
der artillerie, vergunning te verleenen den geslaohtsnaam Mansfelt aan te nemen;
2.3 April 1930, no. 24, aan Bila, zich noemende B i l a
Gignaux, ten rechte Soebilah Gignoux, vergunning te
verleenen den geslachtsnaam Gignoux aan te nemen ;
3.28 Augustus 1929, na. 11, aan Gerrit de Jora& ge
boren te Vleuten (prov. Utrecht) 26 December 1885,
zich voortaan te noemen van Batenburg de Jong;
4_ 14 April 1930, no. 48, aan den minderjarigen pleeg- ,
zoon van B. Polderman de Jong en diens échtgenoote
Miski, bij den doop genaamd Johannes, vergunning te
te verleenen den geslachtsnaam Polderman de Joucg aan
te nemen.

No. 7.

XLVIIP JAARGANG.

Officieele tnededeelingen
betreffende naamsveranderingen en
naamsaannemingen.
In de Nederlandsche Staatscourant zijn in den loop

der maand Juni van het jaar 1930 gepubliceerd de
navolgende hier te lande gedane verzoeken om
naamsverandering :
1. van Jan Aizes Bouma, te Wolvega, ten behoeve van den
minderjarige JoAaN Scheeper, tot het veranderen van
diens geslachtsnaam Scheeper in dien van Bouma;
2. van Gerrit Kuiken, arbeider, te Harlingen, ten behoeve
van den minderjarige Gerard VZietstra, tot het veranderen van diens geslachtsnaam in dien van Kuiken,
dan wel ten einde voortaan den geslachtsnaam VZietStra
Kuiken te dragen ;
3. van D. Scheepstra en 8. J. Stegwee, echtelieden, te
Amsterdam, ten behoeve van den minderjarige Drcrk
Scheepsfra, tot het veranderen van diens geslachtsnaam
Scheepstra in dien van Sfegwee;
4. van Jacobus Theodorus Peerboom, te Haren, gemeente
Megen c.a., ten behoeve van de minderjarige Qeertruti
Arnolda van Loon, tot het veranderen van dezer geslachtsnaam von Loon in dien van Peerboom ;
6. van Johannes Wilhelmus Wessels en Cornelia de Wagenaar, echtelieden, te Rotterdam, ten behoeve van
den minderjarige Johannes van der Kuijp, tot het veranderen van diens geslachtsnaam van der Kz@p in
dien van Wes& ;
6. van Adrianus Cornelis Josephus Kouwenberg, te ‘s-Gravenhage, ten behoeve van de minderjarige Catharina
Helena Bernar& tot het veranderen van dezer geslachtsnaam Bernards in dien van Kouwenberg;
7.van P. Bootsman, te Delfz$, als voogd over den
minderjari e Klaas Antonij Kruizinga, ten eindevoortaan
den gesla 8 tsnaam Bootsman-Kruizinga te dragen;
8. van &nry Abrahams, te Rotterdam, ten einde voortaan
den geslachtsnaam Gesel1 Abrahams te dragen.
Aan den Gouverneur-Generaal van NederlandschIndië hebben verzocht:
1. Charles, pleegzoon van J. Groenewald, te Madjasarie
(Oost-Java), om hem te vergunnen den geslachtsnaam
Groenewald aan te nemen ;
2. @arman Dermoredjo. te Soerabaja, om hem te vergunnen den geslachtsnaam Dermoredjo aan te nemen;
3. &maiZ, te Soerabaja, om hem te vergunnen den geslachtsnaam Moclioredjo aan te nemen.
Aan den Gouverneur van Suriname hebben ver zocht :
Frederik George Cheu-Choi, te Paramaribo, om hem
te vergunnen zUn geslachtsnaam Cheu-Choi te veranderen
in Verschuur.
Aan den Gouverneur van Curaqao hebben verzocht :
Eusebio NicoEas Gabriela, te Curaçao, om hem te vergunnen zun geslachtsnaam Gabriela te veranderen in
Rojer.
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BQ Koninklijk besluit is t.o eg est emd:
1.6 Mei 1930, no. 72, dat 10. Rodolphe Gérard Alphonse
Charles Kleyn, geboren te Batavia 20 Mei 1880, en
diens minderjarige wettige nakomelingen, den geslachtsnaam veranderen in dien van Le Conge KZeyn;
20. Pieter Bras, geboren te ‘s-Gravenhage 19 Januari
1915, zun geslachtsnaam verandere in dien van Bras
Verschoor ;
30. Uaphne Lawton, geboren te Londen 23 December
1926, haar geslachtsnaam verandere in dien van Lawton
Mathletier Loderus ;
40. E’limar Pinto, geboren te Leeuwarden 11 Juli 1891,
en diens minderjarige wettige nakomelingen, den geslachtsnaam veranderen in dien van Stein Pinto;
2.17 Mei 1930, no. 55, dat 10. Frans Willem Meijer,
geboren te Utrecht 27 Januari 1906, en diens minderjarige wettige nakomelingen, den geslachtsnaam veranderen in dien van Voortman ;
20. Willem Posthumus, geboren te Amsterdam 25 Juli
1924, ziju geslachtsnaam verandere in dien van Weidema;
30. Suzanna Delfos, geboren te Helder 12 Januari 1928,
haar geslachtsnaam verandere in dien van Deltos van
Delden ;
40. Hendrika Corndia van Offerden, geboren te Blaricum 30 Mei 1927, haar geslachtsnaam verandere in
dien van Sneeuw;
56. Christiaan Petrus Cornelis Breemer, geboren te
Rotterdam 12 Maart 1922, zijn geslachtsnaam verandere in dien van Breemer ter Stege;
60. Catharina Brood, geboren te Rijsbergen 3 Januari
1923, haar geslachtsnaam verandere in dien van Baremans ;
3.3 1 Mei 1930, n*. 51, dat 16. Hendrik BuQs, geboren
te Amsterdam 13 Maart 1924, zijn geslachtsnaam verandere in dien van Schoonderwosrt;
20. Wilhelmus Christiaan Venterink, geborn te Heerlen
15 April 1924, zijn geslachtsnaam verandere in dien
van Ros;
30. Jenny Cohen, geboren te Rotterdam 4 Maart 1913,
haar geslachtsnaam verandere in dien van Cohen Lágerwaard;
40. Levina Geelhoed, geboren te Rotterdam 12 Juni
i926, haar geslachtsnaam verandere in dien van
Geelhoed van Geenen ;
50. Johanna Maria Wijnands, geboren te Amsterdam
4 December 1915. haar geslachtsnaam verandere in
dien van Smith;
60. Hendrik Feenstra, geboren teErmelo den 16Juni 1927,
zijn geslachtsnaam verandere in dien van Feenstra Bak;
70. Johanna Verbeek, geboren te Amsterdam 28 September 1919, haar geslachtsnaam verandere in dien van
Verbeek Voskamp ;
4.28 Februari 1930. no. 58, dat Gerardus Hendrikus
WeZZing, geboren te Sassenheim 11 November 1920,
zijn geslachtsnaam verandere in dien van van der Wel.

Bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlaadsch-Indië is go e d g e v o n d en :
1.28 April 1930, no. 28, aan den mrnderjarigen pleegzoon
van L. V. Permis Lewyssohn en diens echtgenoote
Leentje Carolina, bu den doop genaamd Herman. vergunning te verleenen den geslachtsnaam Permis Levyssohn aan te nemen en zich alzoo te noemen Herman
Permis Levyssohn;

2.28 April 1930, no. 29, aan Raden Soenoto, te Soerabaja,
te vergunnen den geslachtsnaam Soenoto aan te nemen ;

3.28 April 1930, no. 30, aan de minderjarige pleegkinderen van G. de Veer, te Poerworedjo, David e n
Emma, vergunning te verleenen den geslachtsnaam de
Veer aan te nemen ;
4 . 2 8 A p r i l 1 9 3 0 , no. 31, aan Had@ Abdulrachim, te
Boerabaja, te vergunnen ‘den geslachtsnaam Tahir aan
te nemen;
5. 1 Mei 1930, no. 28, aan Raden Radiadi, te Weltevreden,
te vergunnen den geslachtsnaam Berghman aan te
nemen ;
6. 3 Mei 1930, no. 27, aan Celestine Pronk, geboren te
Tjimahi 23 Septemher 1924, minderjarige pleegdochter
van 5’. Goosens en zijne echtgenoote C. Th. Jagtman,
te vergunnen zich voortaan te noemen Celestine Goosens
Pro,lk ;
7. 7 Mei 1930, no. 4, aan Christiaan Frans van Polanen
Petel, geboren te Soekaboemr 3 October 1015, zoon
van mevrouw J. A. Brägger, geboren Lindenaar, uit
haar vorig huwelijk met J. A. A. van Polanen Petel,
te vergunnen zich voortaan te noemen C. F. Brtigger
van .Polanen Petel;

8. 14 Mei 1930, no. 38, aan Jacoba, zich noemende Jicoba
Roze& te Tjibadak, te vergunnen den geslachtsnaam
Rozells aan te nemen;
9.20 Mei 1930, no. 25, aan MauW . ..olEj. pleegdochter
van J. M. Landtrechf, te Weltevreden, te vergunnen
den geslachtsnaam Landfrecld aan te nemen;
10.22 Mei 1930; no. 37, aan Frits Niggl, te Medao, en
zijnen minderjarigen wettigen zoon Jacob Richard Adolf
te vergunnen den geslachtsnaam Niggl aan te nemen;
11’. 23 Mei 1930, no. 61, aan Mas Martasoeta, le .kierk
bU den dienst der Staatsspoor- en Tramwegen, te Bandoeng, te vergunnen den geslachtsnaam Martasoeta
aan te nemen.

No. 9.

XLVIIP JAARGANG.

Officieele mededeelingen
betreffende naamsveranderingen en
naamsaannemingen.
In de Nederlandsche Staatscburant zijn in den loop
der maanden Juli en Augustus van het jaar 1930 gepubliceerd de navolgende, hier te lande gedane verz o e k en om naamsverandering :
1. van Frans Versluis, als voogd over Geertruida Versluis,
ten einde haren geslachtsnaam te mogen veranderen in
Kempe ;
2. van L. H. Verbeek, te Dordrecht, ten behoeve van
den minderjarigen Jacobus Scharroo, tot het veranderen
van diens geslachtsnaam in dien van Verbeek-Scharroo;
,3. van D. H. Ph. Servaas, te IJmuiden, ten behoeve van
den minderjarige Hendrik Pkilip Paschedag, tot het
veranderen van diens geslachtsnaam in dien van Servaas;
4. van ir. John Cornelis Arkenbout Sckokker, te ‘s-Oravenhage,, ten behoeve van zijn pupil Henriëtte Juliana, bekend onder den naam La Fontaine, tot het aannemen
van den geslachtsnaam La E’onfaine;
5. van Johannes Antonius Bernardus van Ruyven en Catharina Wilhelmina Talkeisen, echtelieden, te Amsterdam,
ten behoeve van de minderjarige Tineke Logtenqerg,
ten einde haren geslachtsnaam te mogen veranderen
in Logtenberg van Ruyven ;
6. van Willem van der Veer en Geertruida Johanna van
der Spek, te Den Helder, om den geslachtsnaam van
de minderjarige Sietze Antonie van der Spek te mogen
veranderen in dien van van der Veer;
7. van Hendrik Wijngaard en Elenclrika Dekker, echtelieden, te Zaandam, teu behoeve van den minderjarigen
Johannes Vorst, ten einde voortaan den geslachtsnaam
Wijngaard Vorst te dragen;
8. van Willem Teune, veehouder, landbouwer en zandbaggerman te Brunnepe, gemeente Kampen, ten behoeve van zijn 22 April 1913 te Kampen geboren
pupil Alberbus Barneveld, natuurlijk kind van zjjne
overleden echtgenoota Lammigje BprneveU, teu einde
voortaan den naam Teune in plaste van Barneveld te
dragen ;
9. van Gerrit van der Veen en Margaretha Huigen,
echtelieden, te Velsen, ten behoeve van de minderjarige CorneZia Veeltluis, ten einde voortaan den geslac3htanaam van der Veen Velthuis te dragen.
10. van Jan Willem Nukken, te ‘s-Gravenhage, als voogd
‘over Trijntje Ri.stig, ten einde z$ voortaan zal dragen
den geslachtsnaam Nakken Ristig ;
ll. van Pieter Lagaaij, te Heelsum gemeente Renkum,
ten behoeve van den minderjarige Kenneth Widium
Mewburn Wynne, ten einde voortaan den geslachtsnaam
,$&nckar Lagaaij Wynne te dragen.
Aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandschl&lc! hebben verzocht:
l.Mevrouw van zleuven van Staerding, weduwe van
J, Karamoy, te Bandoeng, om haar minderjarigen pleegzoon Jozep@s Franciscus Fadhuber te vergunnen vó6r
zgn geslachtsnaam dien van Karamoy te voegen ;
2. Mas Soemoatmodjo, te Probolingo, om hem te vergnnnen
den geslachtsnaam Soemoatmodio aan te nemen ;
8. P. Steenbakker, te Mapelang, om zdn minderjarige
pleegdochter Pauline Sofie Hekuwat te vergunnen haar
geslachtsnaam te veranderen in dien van Steenbakker;
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4. Paulus Soeprapto, te Semarang, om hem te vergunnen
den geslachtsnaam Robijn aan te nemen ;
6. Arthur Meeng, te Djambi, om hem en zön wettige
nakomelingen te vergunnen vóór hun geslachtsnaam
dien van Raphet te voegen ;
6. Djojoredjo, als kind genaamd Kandie, te Soerabaja,
om hem te vergunnen den geslachtsnaam Djoioredjo
aan te nemen ;
7. Uotty Wilhelmina, te Soerabaja, Om haar te vergunnen
den geslachtsnaam Koesman aan te nemen ;
8. K. Brandes en zQn echtgenoote Tiah, te Malang, om
hun minderjarige pleegdochter, bij den doop genaamd
Catharina, te vergunnen den geslachtsnaam Brandes
aan te nemen;
9. Kiagoes Hadii Nangning bin Kiagoes Hadji Abdoellatip,
te Moeara Enim, om hem te vergunnen den geslachtsnaam Abdoellatip aan te nemen;
10. K. Rietema, te Sibolga, om z@ minderjarige pleegkinderen Karel, !Pini en Johamza te vergunnen den
geslachtsnaam Riefema aan te nemen:
1 ll.Joseph Alfrecl Manoeroe, te Semarang, om aan zun
echtgenoote Soeparti te vergunnen den geslachtsnaam
Soerozuikarfo aan te nemen;
12. C. C. Schellekens en diens echtgenoote M. W. Zimmerman, te Tjilatjap, om hun minderjarige pleegdochter,
b4/ den doop genaamd Louise Toosje, te vergunnen den
geslachtsnaam &keZZekens aan te nemen.
13. Pieter de Costa, te Semaranp, om aan zijne echtgenoote
Moenik te vergunnen den geslachtsnaam Adriana aan
te nemen;
14. Lodewijk Silooij, te Tjimahi (West-Java), om aan zijne
echtgenoote Sophia Christini te vergunnen den geslachtsnaam Christini aan te nemen ;
15. Jonathan Gaspersz, te Sragen (Soerakarta), om aan
zfne echtgenoote Oei Adeleina te vergunnen den geslachtsnaam Oei aan te nemeu;
16. Dr. Mohammad Amir, te Weltevreden, om hem te
vergunnen den geslachtsnaam Amir aan te nemen;
17. Paul Hendrik, zich noemende P. H. Gugkens, te Magelang, om hem te vergunnen den geslachtsnaam
Gvijkens aan te nemen;
18. Nikolaas, zich noemende N. Ramensperger, te Magelang,
o,m hem te vergunnen den geslachtsnaam Ramensperger
aan te nemen ;
19. Hendrik, zich noemende H. Posfma, te Magelang, om
hem te vergunnen den geslachtsnaam Postma aan te
nemen ;
20. J. G. Larive, gouverneur der Molukken, om hem en
zgnen wettigen nakomelingen te vergunnen hunnen geslechtsnaam t.e veranderen in dien van de la Rive;
21. Ibrahim, te Weltevreden, om aan zijn echtgenoote Siti
Zoebaidah en zijne minderjarige wettige kinderen Zagicloei, Zaghlina en Zainoe’ddin Boediman te vergunnen
onderscheidelijk den geslachtsnaam Siti Zoebaidah en
Ibrahim aaq te nemen.
Aan den Gouverneur van Curaçao heeft v e rz o cht :
1. Henricers Daniël Westerol, te Willemstad, ,om hem te
vergunnen zQn geslachtsnaam Westerd te veranderen
in Senior.
2. Joost lS#priaqo Pieternel& te Cqraqao, om hetp te. vergunnen zgn geslachtsnaam Piefemelta. te veranderen
ip Conen;
3, Pedro Verona MarTes, te Santa Rosa (2dedistrict Curaçao)

om hem te vergunnen zijn geslachtsnaam Martes te
veranderen in van Uyten;
4. Antonio Arturo Bruto Penzo, te Curaçao, om hem te
vergunnen zqn geslachtsnaam Penxo te veranderen in

wettige nakomelingen te vergunnen zich voortaan te
noemeu de Court Onderwater;
2. 14 Mei 1930, no. 39, aan Jan Jacob Rochussen de
Ruijter, geboren te Kedawoeng 10 September 1926,
Galarago.
wettelijk erkenden zoon van X. de Ruijter, te vergunnen zijnen geslachtsnaam de RuGter te veranderen
Bij Koninklijk besluit is toegestemd:
in dien van Abels, ea zich alzoo voortaan te noemen ,
en te schrijven Jan Jacob Rochussen Abels;
1. 3 Juli 1930, no. ,30, dat:
3.31 Mei 1930, no. 6, aan Huidinus Jurien Visser, ge10. Euerdina Cohen, geboren te Leiden 23 December
boren te Franeker 17 Juni 1883, en zijnen wettigen
lQ28, haar geslachtsnaam verandere in dien van Cohen
nakomelingen te vergunnen zich voortaan te noemen
Mollevanger ;
Nijland Visser ;
20. Agneta Susanna Speelman, geboren te ‘s-Gravenhage
4.31 Mei 1930, no. 38, aan Jasper, pleegzoon van B.
13 Maart 1924, haar geslachtsnaam verandere in dien
Hovens Greve, te Adiwerna (Midden-Java), te vergunnen
van Pronk;
den ‘geslachtsnaam Samuels aan te nemen;
30. Bernard Hilbrands, geboren te Groningen 3 Januari
5.5 Juni 1930, no. 18, aan Joesoef, te Bandoeng, te ver1928, zijn geslachtsnaam verandere in dien van Evenhuis;
gunnen den geslachtsnaam Joesoef aan te nemen;
40. Jantinus Klunder, geboren te Hoogeveen 30 Juni
6.18 Juni 1930, no. 16, aan Court U?erner Engelken, ge192i, zijn geslachtsnaam verandere in dien van KZunder
boren te Soerabaja 15 Juni 1925, minderjarigen zoon
NGland;
van Hi 0. Engelken, echtgenoote van C. 0. We&, te
2. 3 Juli 1930, no. 31, dat’ le Thomas Jelle Groenewegen,
vergunnen zijn geslachtsnaam EngeZken te veranderen
geboren te Hoogeveen 29 Maart 1922, zijn geslachtsnaam
in dien van Weisz;
verandere in dien van Sippens Groenewegen;
7.24 Juni 1930, no. 41, aan @4genie, zich noemende
2e. Max Hugo Joost Joosten, geboren te Enschede 9
Eugenie Domingo; Marie, zich noemende Marie RenJuli 1899, en diens minderjarige wettige nakomelingen
dinger; Georgine Frederica, zich noemende Georgine
den geslachtsnaamveranderein dien van Hedeman Joosten ;
Frederica RO S: Pefronella, zich noemende Pefronella
3. 18 Juli 1930, no. 80, dat:
Deichman; Johanna Maria, zich noemende Johalma
10. Johanna Berencla’na Wolthuis, geboren te Hengelo (0.)
.&ïaria Ydo; en Annita Louisa, zich noemende Ann&
29 April 1309, haar geslachtsnaam verandere in dien
Louisa Ohlenroth, pupillen van het Bestuur van het
van Siemerink Wolthuis:
Weeshnis voor Roomsch Katholieke meisjes te Padang,
20. Cornelis van der Hoogt, geboren te Alphen a. d.
respeorievelijk de geslachtsnamen Domingo, Rondinger,
Rijn 19 Juli 1924, zan geslachtsnaam verandere in
Ros, Deichman, Ydo en Ohlenroth aan te nemen;
dien van Stazuenga;
8.24 Juni 1930, no. 42, aan Maria, zich noemende Maria
30. Louis Antonie van den Berg, geboren te Rotterdam
van Passe& ts Magelang, te vergunnen den geslachts28 December 1906, en diens minderjariee wettige nanaam van Passe1 aan te nemen ;
komelingen, den geslachtsnaam veranderen in dien van
9.24 Juni lQ30, no. 43, aan Lisbeth Maria en Franciscus
Lamaison van des Berg;
Johannes, minderjarige pleegkinderen van F. J. van
40. Maria Spaans, geboren te ‘s-Gravenhage 14 NoEst, te Salatiga, te vergunnen den geslachtsnaam uan
vember 1920, haar geslachtsnaam verandere in dien van
Est aan te nemen ;
de Graaf;
50. Théodore Alphonse Vandeberg, geboren te Eysdeo i 10. 25 Juni 1930, no. 5, aan Godefrieda, zich noemende
Codefrieda Schreuder, te Soerabaja, te vergunnen den
29 Augustus 1879, zijn geslachtsnaam verandere in ,
geslachtsnaam Schrcuder aan te nemen;
dien van van de Berg;
6s. Cornelis Marinus de Leede, geboren te Rotterdam ll. 26 *Juni 1930, no. 28, aan Maximiliaan Albertq minderjarigen pleegzoon van P. F. J. C. B. Bimme-rmann
7 Joni lQ27, zjjn geslachtsnaam verandere in dien van
en diens echtgenoote A. Ch. van der Heijde, te Semarang,
de Leede Eenschoten.
te vergunnen den geslachtsnaam Bimmermann aan te
4. 18 Juli lQ30, no. 81, dat 10 Petronella Jansen, geboren
nempn.
te Haarlem 7 Mei 1926, haar geslachtsnaam verandere
12.27 dnni 1930, no. 50. aan Nicolaus, minderjarigen
in dien van Earseboom;
pleegzoon van F. A. H. Potass, te Buitenzorg, te ver20. T’ark Hinderikns Bruins, geboren !e Usquert 18
gunnen den geslachtsnaam Donné aan te nemen;
November 1928, zijn geslachtsnaam verandere in dien
13.3 Juli 1930, no. 25, aan Annie Louise, minderjarige
van Knotnerus Bruins;
pleegdocht.er van A. C. Sondermeiier en zijne echtge‘5.6 Augustus 1930, no. 35, dat le Cornelia van Veenendaal,
noote, te Meester-Cornelis, te vergunnen dpn geslachtsgeboren te Amsterdam 20 Mei 1925, haar geslachtsnaam Sondermeiier aan te nemen ;
naam verandere in dien van van Denderen;
20. Alberdina van Zwam, geboren te Arnhem 2 Mei 14.24 .Tuli 1930, no. 24, aan Adolf, zich noemende Adolf
Muller, te Djambi, te vergunnen den geslachtsnaam
1925, haar seslachtsnaam verandere in dien van van
Luijt aan te nemen ?n zich alzoo voortaan te noemen
Zwam Gerritsen ;
en te schrijven ddolf Luz$;
3e. Johanna Broeksma, geboren te Amsterdam 29 Mei
1911, haar geslachtsnaam veranderein dien van Broeksma 15.24 .Tuli 1930,, no. 25? aan Auguste Cohen, echtgenoote
van Johannes Nahan, te Samarinda (Zuider- en Oosterv a n Slooten.
afdeelinp van Borneo), te vergunnen den geslachtsnaam
Cohen aan te nemen.
Bij besluit van den, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië is go ed P e vond en :
1. 4 October 1929, no. 1, aan Frans Adriaan Onderwater,
geboren te Dordrecht ‘6 November 1884, en zijne
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Officieele mededeelingen
betreffende naamsveranderingen en
naamsaannemingen.
In de Nederlandsche Staatscourant zijn in den loop

der maand September van het jaar 1930 gepubliceerd de
navolgende hier te lande gedane verzoeken om
naamsverandering :
1. van Wilhelnatls Janszen en Maria Jacoba Geraraa van
Hooren, echtelieden, te Amsterdam, ten behoeve van de
minderjarige Dirkje van Dorssen, tot het veranderen van
den geslachtsnaam vnn Dorssen in dien van Jansaen;
2. van Tjark Mulder, kantoórbediende, te Delfzul, tot het
veranderen van zgn geslachtsnaam Mulder in dien van
Klasens ;
3. van Barteld Rozeboom, te Amsterdam, ‘ten behoeve
van zijn pupil Josephivza Maria Tijssen, tot het veranderen van haar geslachtsnaam Tijssen in dien van
Rozeboom ;
4. van dr. Adriaan Pieter van Rijn, te ‘s-Gravenhage,
zoo voor zich als voor zijne nog minderjarige wettige
afstammelingen, en zun zoon Leendert van Rijn, t e
Amsterdam, ten einde voortaan den geslachtsnaam
Lens van Rijn te kunnen dragen;
5. van Dirk van der Meyden, te ‘a-Gravenhage, ten behoeve van de minderjarigen Franciscus Leonardus en
Carel van der Meyden, tot het veranderen van den
geslachtsnaam van der Meyden in dien van Boks Scholten;
Aan den Gouverneur-Generaal van NederlandschIndië hebben verzocht:
1. J. Meijer en zijne echtgenoote J. H. Th. Leidelmeijer,
te Bandoeng (West-Java), om aan hunne minderjarige
pleegdochter Mieke te vergunnen den geslachtsnaam
Meijer aan te nemen ;
2. Joseph Lekatompessii, te Buitenzorg (West-Java), om
aar zijne echtgenoote Josina Djojomolio te vergunnen
den geslachtsnaam Sengadji aan te nemen ;
3. Djamaan Abdullah, te Weltevreden, om aan hem te
vergunnen den geslachtsnaam Dekker aan te nemen;
4. J. Logeman, te Pekalongan (Midden-Java), om aan
zijne minderjarige pleegdochter, bij den doop genaamd
Wilhelmina Johanna, te vergunnen den geslachtsnaam
Logeman aan te nemen ;
5. Robert Hartelust, te Soerabaja, om hem en zijnen wettigen nakomelingen te vergunnen hun geslachtsnaam
Hartelust te veranderen in dien van van Wesel.
Bij Koninklijk besluit is toegestemd:
1. 6 Augustus 1930, no. 36, dat:
l”. Hendrik Buisman, geb. te Wieringerwaard 1 Januari
1873, en diens minderjarige wettige nakomelingen, den
geslachtsnaam veranderen in dien van van Borssum
Buisman ;
20. Geert Luis Janszoon, geb. te Gasselte 24 April
1898, en diens minderjarige wettige nakomelingen, den
geslachtsnaam veranderen in dien van van Sluis;
ôo. Adtianus Rijnbende, geb. te Schiedam 4 April
1867, Herman Cornelis Adriaan RQnbende, geb. te
Semarang 21 October 19Oï, en Emmy Gertrude Susan
,
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Runbede, geb. te Pati 8 December 1901, hun geslachtsnaam veranderen in dien van van Bol’es Rijnbed;
40. Herman Willem Othmar ten Cate, geb. te ‘s-Gravenzande 19 November 1895, en diens minderjarige
wettige nakomelingen, den geslachtsnaam veranderen
in dien van Houwink ten Cate;
2.4 September 1930, no. 3o, dat :
10. Cornelis Zwart, geb. te ‘s-Gravenhage 16 Juni
1921, zQn geslachtsnaam verandere in dien van Visser;
2O. Jantje Mulder, geb. te Beilen 12 Juni 1924, haar
geslachtsnaam verandere in dien van Kost;
30. Jan Krotfje, geb. te Utrecht 15 December 1921,
z@ geslachtsnaam verandere in dien van Kaper;
40. Karel Schuurman, geb. te Utrecht 1 Januari
1923, zijn geslachtsnaam verandere in dien van Luider;
3.15 September 1930, no. 45, dat:
Joost Kloot, geb. te Giesseodam 21 October 1896,
Teunis Kloot en Corndis Kloot, beiden geb. t.e Rotterdam
6 Maart 1909, Johannes Kloot, geb. te Rotterdam 14
Februari 1912, Barend Kloot, geb. te Rotterdam 22
October 1913, en Kautie Kloot, geb. te Giessendam 28
Februari lbO1, hun geslachtsnaam veranderen in dien
van Klooss.

Bij besluit van den Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indië is goed g e v o n d en:
1.1 Augustus 1930, na. 38,
Wilhelmina Jona, minderjarige pleegdochter van C.
Blanus, te Malang, vergunning te verleenen den geslachtsnaam Blanus aan te nemen;
2.11 Augustus 1930, no. 22,
Johannes Petrus Diederik Schausman, geb. te Soerakarta
25 December 1909, te Weltevreden, te vergunnen
ziinen geslachtsnaam Schausman te veranderen in dien
van Spangenberg ;
3.13 Augustus 1930, no. 34,
Ru&, minderjarigen pleegzoon van 8. G. K. de Rooy
en diens echtgenoote L. V. 8. Ravaq te T,jampea,
vergunning te verleenen den geslachtsnaam de Rooy
aan te nemen ;
4.13 Augustus 1930, no. 35,
Piet, zich noemende Piet Wots van der Wel, te Djoeloe
Rajeu, vergunning te verleenen den geslachtsnaam
Wol8 van der Wel aan te nemen ;
h. 18 Augustus 1930, no. 40,
Annie Helena Alexandra, minderjarige pleegdochter
van A. R. F. van Slooten en diens echtgenoote A. 11.
H. Mutter, te Bandoeng, vergunning te verleenen den
geslachtsnaam van byooten aan te nemen:
6. 19 Augustus 1930, OP. 32,
Hardjosoemarto, klerk bij den dienst der Staatsspoorwegen en Tramwegen, te Kertosono, vergunning te
verleenen den geslachtsnaam Hardjosoemarto aan te
nemen ;
7.23 Augustus 1930, no. 23,
Karel, minderjarigen pleegzoon van H. Ch. van den
Akker en diens echtpenoote ik? A. Strüwer, te Jogjakarta, vergunning te verleenen den geslachtsnaam
Strüwer aan te nemen.
Bij beschikking van .den Gouverneur van Curaçao,
d.d. 30 Augustus 1930, no. 1080, is goedgevonden aan
Carlos Ddfincio Agatha, aldaar wonende, vergunning te
verleenen om zijn geslachtsnaam Agatha te veranderen in
dien van Jesurun.
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3. Tando Oemar gelar Soetan Mawoer, te Pamekasan
(Oost-Java), om hem te vergunnen den geslachtsnaam
Mansoer aan te nemen.
_

In de Nederlandsche Staatscourant zOn in den loop
Aan den Gouverneur van Curaçao heeft verzocht:
der maand October van het jaar 1930 gepubliceerd de
Johannes Delfincio Martina, wonende op Curaçao, om
navolgende hier te lande gedane verzoeken om
hem te vergunnen zijn geslachtsnaam Martina te veranderen
naamsverandering :
1. van Albert de Jong en zune echtgenoote Rinske Postma, in Faneyte.
beiden te Leeuwarden, als voogd en toeziende voogdes
over Anna Hoitinga, geboren te Groningen 8 Maart
Bij Koninklijk besluit is toegestemd:
1924, natuurlijk erkend kind van Wijtske Hoitiaga,
1.22 Augustus. 1930, no. i2, dat:
om toestemming, dat de geslachtsnaam van genoemd
10. Miiria Catharina Josephina van de Laar, geboren
kind wordt veranderd in de Jong;
te Heerlen 3 November 1913, haar geslachtsnaam ver2. van Lambertus Aatko Charles Willem Boer en Trientie
andere in dien van van Ormelingen;
Venema, echtelieden, beiden te Assen, als voogd en toe20. Hendrikus Martinus Maria Krooshoop, geboren
ziende voogdes over Louisa Aleida venerna, om toete Borne 2 ‘Februari 1926, zijn geslachtsnaam verandere
stemming t(ot het vera.nderen van den geslachtsnaam
in dien van N$and ;
Venerna in dien van Boer;
3. van Albert Kragt, te Opperdoes, voor den minderjarige
30. Emil Moritz Anton Dörner, geboren te Wiesbaden
Herman Colyn, tot het veranderen van diens geslachts‘. 25 Juni 1907, en diens minderjarige wettige nakomenaam Colyn in dien van Kragt;
lingen, den geslachtsnaam verandere in dien van
Puijckinck Dörner;
4. van Gerrit Jongejan J.zoon en Grietje de Jong, echte40. Henri Jan Walraad Anne Adelbart Bakker, geboren
lieden, te Harencarspel, ten behoeve van de minderjarige
te Hattem 2 1 Juni 1877, en diens minderjarige wettige
Aria Edelenbos, tot het veranderen van den geslachtsnaam Edelenbos in dien van Jongejan;
nakomelingen, den geslachtsnaam veranderen in dien
van. ten Noever Bakker;
6. van Trijntje Gravendijk en Jan Salm, echtelieden,
wonende te Avenhoro, ten behoeve van de minder2.4 September 1930, no. 39, dat:
jarige Maria Gravendijk, tot het veranderen dezer ge10. Nikolaas Albertus Rijnenberg. geboren te Sint
slachtsnaam Gravendijk in dien van Salm Gravendijk;
Martin (Curaçao) 9 September 1903, en diens minderjarige wettige nakomelingen, den geslachtsnaam ver-’ 6. van Helena Elisabeth ,Keyzer en Dirk Mulder, echteandere ,in dien van Tebbenhoff Rijnenberg;
lieden, te Amsterdam, ten behoeve van de minderjarigen
flans Smid, Helena S@ke Smid eo Alida Smid, opdat
20. Christina van Spengen, geboren te Vlist 23 NOzij den geslachtsnaam &iulder Smid zullen dragen;
vember 1926, haar geslachtsnaam verandere in dien
van Beltman ;
7. van Jan Joseph Pagen, mijnwerker, te Schinveld, om
den geslachtsnaam van zijn pupil Hendrika Teunissen
30. Käte Kirschke, geboren te Tebing Tinggi (Nederte mogen veranderen in dien van Pagen ;
landsch-lndië) 10 December 1914, haar geslachtsnaam
8. van Hermanus Aarts, te Amsterdam, ten behoeve van
verandere in dien van Ladenbach Eirschke;
den minderjarige Hendrik Leeger, ten einde voortaan
3.20 September 1930, no. 11, dat:
den geslachtsnaam Leeger Aarts te dragen ;
10. Käthi Smit, geboren te Thun (Zwitserland) 9
9. yan ., Christiaan Eloot, te Vlaardingen, zoo voor zich
Januari 1921, haar geslachtsnaam verandere in dien
als voor zijne wettige nakomelingen, om den geslachtsvan Smit de Does ;
naam Kloot te veranderen in dien van Kentson;
20. Jacobus Christiaan Nicolaas Harms, geboren te
10. van Jacob Hariugman, 6e Amsterdam, ten behoeve van
Amsterda.m 21 Februari 1888, en diens minderjarige
de minderjarige Sientje da Costa da Fonseea, tot het
wettige nakomelingen, den geslachtsnaam verandere in
veranderen van dezer geslachtsnaam da COsta du Fonseca
dien van Harms Tiepen ;
in dien van Haringman ;
30. Willem Teunis de Sallengre Drabbe VerweG, gell. van Dirk (eigenluk Durk) van der Wal, te Bussum,
boren te Hees 19 November 1910, zijn geslachtsnaam
Marsje Mulder, echtgenaote van Egbertus Voges, e n
verandere in dien van Verweij;
laatst,genoemde, beiden te Amsterdam, om toestemming
40. Jacoba Jansje Bouma Verweij, geboren te Valburg
den geslachtsnaam van der Wal van Willem Fre&rik
21 Juni 1916, haar geslachtsnaam verandere in dien
van. der Wal te veranderen in dien van Voges.,
van Verweij;
4.16
October 1930, no. 54, dat:
Aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch10.
Gesiena Kuperzcs, geboren te Amsterdam 24
Indië hebben verzocht:
April 1918, haar geslachtsnaam verandere in dien van
1. ZZullji Anang, te Sitoebondo (Oost-Java), om hem te
Kuperus Holwedel ;
vtquunen den geslachtsnaam Anang aan te nemen;
2~. Cornelis Potijer, geboren te Edam 5 November
2. Ahmad gelar Soetan Maharadja, te Weltevreden, om
1887, Corndis Pooijer, geboren te Edam 1 December
hem te vergunnen den geslachtsnaam Ahmad aan te
1892, en diens wettige nakomelingen, Cornelis Pooijer,
nemen ;
geboren te Edam 2 Maart 1894, en diens minderjarige

wettige nakomelingen, en Pieter Pooiier, geboren te
Edam 24 September 1900, en diens minderjarige
wettige nakomelingen, den geslachtsnaam veranderen in.
dien van Mooijer ;
30. Dirk Hendrikus Vogelaar, geboren te Leiden 7
November 1923, zijn geslachtsnaam verandere in dien
van van Zonneveld.
Bij besluit van den Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indië is go e d g e v o n d en:
1. 3 September 1930, no. 47,

aan de pleegdochter van E. A. Rosé, te Weltevreden,
bij den doop genaamd Louisa Tomina vergunning te
verleenen den geslachtsnaam Rosé aan te nemen;
2.3 September 1930, no. 48,
aan Annie, minderjarige stiefdochter van B. H. Sleg&
te Jogjakarta, vergunning te verleenen den geslachtsnaam Slegt aan te nemen ;
3.3 September 1930, no. 49,
aan Ina, minderjarige pleegdochter van A. J. A?zdrée
Wiltens en zijne echtgenoote P. Haag, te Garoet, vergunning t,e verleenen den geslachtsnaam Andrée Wiltens
aan te nemen j
4. 6 September 1930, no. 45.
aan de minderjarige pleegdochter van vrouwe AS’.
Meijer, weduwe van den heer Eisinger, te Bandoeng,
bij den dcrop genaamd Frederika, vergunning.te verleenen den geslachtsnaam Eisinger aan te nemen;
5.10 September 1930, no. 26,
aan Johannes Frederik, pleegzoon van F. C. van den
Berg, te Waroengdowo, vergunning te verleenen den
geslachtsnaam van den Berg aan te nemen;
6. 27 September 1930, n”. 39.
aan Johannes Soekario en zijne echtgenoote Emnaa, te
Cheribon, vergunning te verleenen den geslachtsnaam
OnderscheidenlUk Breder en Wangsaredja aan t’e nemen
en zich alzoo vo0rtaa.n te noemen en schrgven : Johannes
Breder en Emma Wangsaredja.
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Officieele mededeelingen
betreffende naamsveranderingen en
naamsaannemingen.
In de Nederlandsche Staatscourant z$n in den loop
der maand November van het jaar lQ30 gepubliceerd de
navolgende hier te lande gedane verzoeken om
naamsverandering :
1. van Hendrik Klees, te Velsen; ten behoeve van de
minderjarige Geertje van Es, tot het veranderen van
dezer geslachtsnaam van Es in dien van Klees;
2. van Willem Prummel, timmerman, te Veendam, als
voogd over de minderjarige Hillegiena van der Heide,
om aan zijne pupil verlof te verleenen voortaan den
geslachtsnaam van der Heide Prummel te dragen;
3. van Cornelis Christiaan Broeder en Carolina Alida
Lucina Kadee, echtelieden, te ‘s-Gravenhage, ten behoeve van de minderjarige Ferdinanda Francisca NelleStein, tot het veranderen van dezer geslachtsnaam
Nellestein in dien van Broeder;
4. van Cornelis Schrier en Neeltje in ‘t Veld, echtelieden,
te Rotterdam, ten behoeve van den minderjarigen
Anton Hendrik in ‘t Veld, tot het veranderen van
diens geslachtsnaam in ‘t Veld in dien van Schrier;
5. van Abraham Kloot en Teunis Kloot, beiden te Rotterdam
en beiden zoo voor zich als voor hunne minderjarige
wettige nakomelingen, tot het veranderen van den gegeslachtsnaam Kloot in dien van Kentson;
6. van J. B$sma en M. C. Dirks, echtelieden, te Amsterdam, ten behoeve van den minderjarige A n d r e a s
Bachhofen, tot het veranderen van diens geslachtsnaam
Bachhofen in dien van B$sma.
Aan den Gouverneur-Generaal van NederlandschIndE hebben verzocht:
1. Theodoor Londa, te Magelang (Midden Java), om aan
zgne echtgenoote Christina te vergunnen den geslachtsnaam Hatimah aan te nemen ;
2. Hadjie Soepi-ie, te Kepandjen (Oost Java), om hem te
vergunnen den geslachtsnaam Amin aan te nemen;
3. Raden Poarbadiwinata, te Bandoeng (West Java), om
hem te vergunnen den geslachtsnaam Poerbadiwinata
aan te nemen;
4. F. G. Mighorst, te Bandoeng (West Java), om aan
zijne minderjarige pleegdochter Inah te vergunnen den
geslachtsnaam Mohrigst aan te nemen;
5.Maximiliaan Soewardi, te Randoeng (West Java), om
hem en zijnen minderjarigen zoon Soehirman te vergunnen den geslachtsnaam Soewardi aan te nemen;
6. F. Scholfz, te Pamekasan (Oost Java), om zunen minderjarigen pleegkinderen Margaretha, Johannes en Beatrice
te vergunnen den geslachtsnaam Scholtz aan te nemen;
7. Jr. Mas Soebiarfo, te Mataram (Bali en Lombok), om hem
te vergunnen den geslachtsnaam Soebiiarfo aan te nemen ;
8. Nanny, zich noemende Nanny Denneweg, te Weltevreden,
om haar te vergunnen den geslachtsnaam Denneweg
aan te nemen;
0. H IA. Weber en zijn echtgenoote L. de Voogt, beiden
wonende te Semaranp. om aan hunne minderjarige
pleegdochter Louise Mathilde te vergunnen den geslachtsnaam Weber aan te nemen ;
10. Willem Paulus, zich noemende Jochem, te Moeara Laboeh (Onderafdeeling Solok), om hem te vergunnen den
geslachtsnaam Jochem aan te nemen;

ll. Maria Reibert, te Fort de Koek (Sumatra’s Westkust),
om haar te vergunnen den geslachtsnaam Deibert aan
te nemen ;
12. Johanna *) Elias, zich noemende Wogia, te Soerakarta,
om hem te vergunnen den geslachtsnaam Wogia aan
te nemen.

Bi besluit van den Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indië is goed ge vo n den :
1.11 Augustus 1930, no. 22, aan
Johannes Petrus Diederik ScItansman, geboren te ‘Soerakarta 25 December 1909, te vergunnen zijnen geslachtsnaam Schansman te veranderen in dien van
Spangen berg ;
2.18 Augustus 1936, no. 18, aan
Josias Hehamahuwa, te Piroe, en zdnea wettigen nakomelingen te verguuneu vóór hunnen geslachtsnaam
Hehamahuwa dien van Sasabonej te voegen ;
3.29 September 1930, no. 29, aan
Maria Carolina, minderjarige pleegdochter van F. W.
Goetting en zijne echtgenoote Slama, te Pofrwakarta,
te vergunnen den geslachtsnaam Goetting aan te nemen;
4.20 October 1930, no. 42, aan
Adang, te Bandoeng, te vergunnen den geslachtsnaam
Adang aan te nemen;
5.21 October 1930, no. 30, aan
Elise Clélie, minderjarige pleegdochter van E. A.
Veekman en zane echt.genoote C. M. Tissot, te Langsa,
te vergunnen den geslachtsnaam Veekman aan te nemen;
6.22 October 1930, no. 32, aan
Soerti, minderjarige pleegdochter van Vrouwe W .
Midteide, te Toeren, te vergunnen den geslachtsnaam
Eide aan te nemen ;
7.27 October 1930, no. 28, aan
Flores Izaak, minderjarige pleegzoon van I. J. Spruit
en zijne echtgenoote K. Verstege, te Tjitjoeroeg, te
vergunnen den geslachtsnaam Spruit aan te nemen;
8.27 October 1930, no. 30, aan
NelZy Tji, minderjarige pleeadochter van de weduwe
van Alexander, geboren Tan Tinda Nio, te Weltevreden,
te vergunnen haren geslachtsnaam Tji te veranderen
in dien van Alexander.
~_. .~~
Bij beschikking van den Gouverneur van Curaçao
is goedgevonden :
1. 17 October 1930, no. 1310, aan
Theresa Catharina Inocente, geb. Piana, Isaac Alfonso
Inocente, Maria Helena Inocente, Emiliana Catharina
Inocente, Rosa Cruz Inocente, Arturo Leandro Inocente,
Rachel Abigail Inocente en Pedro Alfredo Inocente,

allen te Curaçao wonende, vergunning te verleenen
om hun geslachtsnaam Inocente te veranderen in dien
van Da Costa Gomez ;
2.21 October 1930, no. 1326, aan
Jacobo Augustin Maduro, wonende te Curaçao, vergunning te verleenen om zijn geslachtsnaam Maduro
te veranderen in dien van van der Singel.

1) In de Nederlandsche Staatscourant van 26 November 1930,
no. 230, staat Johannes.
.I

