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Het Bestuur heeft het genoegen mede te deelen, dat
het lid Dr. J. Ph. de Monté verloren bereid gevonden werd zich met ing+n,g van 1 Januari 1936 met
de waarneming van het Secretariaat te belasten.
Men gelieve de voor den Secretaris bestemde correspondentie te richten aan het adres Bleyenburg 6,
‘s-Gravenhage.
Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het
overlijdenvanden Heer Maurits Dolleman, teAmsterdam, sedert 1913 gewoon lid van het Genootschap.
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van Broechoven in de Meierij van
‘s Hertogenbosch in de tweede helft van de 14e eeuw,
door H. J. A.

VAN

S O N.

In ,de Nederlandsche Adel” le (en eenig) deel 1913,
door Jhr. Mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland, ‘is
opgenomen het geslacht van Brouchoven van Bergeyck.
In het historisch overzicht wordt het genoemd een
adellijk geslacht van de Meijerij van ‘s Hertogenbosch,
waarvan de geregelde stamreeks begint met Edmond
de Roover, Heer van Rode, vermeld sinds 1179. De
stamreeks volgende, zien wij den naam in 1306 veranderd
in van Stackenborch. In de tweede helft van de 1413
eeuw vinden wij dan Godfried van Stackenborch gehuwd
met Amelberge van Bruhese, Vrouwe van Brouchoven,
waaruit o.a. twee zonen: le Everard van Brouchoven,
Ridder,overleden 12Maart 140’6, tr.Margarethavan Uden;
20 Gosewiju van Brouchoven, Ridder, overleden voor
29 Mei 1426, tr. Aleyd van Berckel. Uit dit laatste echtpaar zou dan verder de familie van Brouchoven (van
Bergeyck) stammen, die in 1607 van Keizer Rudolf
adelsbevestiging ontving.
Ons medelid Jhr. Mr. A. F. 0. van Sasse van Ysselt
noemt in Taxandria 1929, blz. 97 e.v. de 18e eeuwsche
gedrukte genealogieën, waaraan het bovenstaande is
ontleend, alsmede ean drietal acten, die als bewijsstukken
hebben moeten dienen en komt tot de conclusie, dat die
stamreeks van de Bossche schepenfamilie van Brouchoven,
thans de Graven van Brouchoven van Bergeyck, valsch
is voorzoover zij daarin hooger o p g a a t d a n m e t e e n
Gillis van Brouchoven, die in de tweede helft van de
160 eeuw heeft geleefd.
Het artikel eindigt met de vraag wat ten slotte is
geworden van de adellijke familie van Brouchoven, die
uit het geslacht van Stakenborch is gesproten.
Wil men deze vraag beantwoorden, dan dient men

9

4

na te gaan wat betrouwbare bronnen vermelden over
den oorsprong van dit geslacht, nl. omtrent de eerste
personen, die gezegd worden den naam van Brouchoven
te heb bun gedrageu. De aange wezen bron voor een onderzdek naar geslachten uit de Meierij van ‘s H e r t o g e n bosch is het schepenprotocol van den Bosch, waarvan
het oudste protocol (No. 1176) loept van 1368-1372 en
de daarop volgende deelen van at 1376 nagenoeg regelmatig doorloopen.
Wij hebben nu de 14 oudste deelen, NO S. 1 1 7 6 1 1 8 8
(in het R. A. in Noord Brabant), dus over het tijdperk
136%1372 en 13761414 geheel doorzocht, daarin bijgestaan door den Heer F. A. van Bussel te ‘s Hertogenbosch, en alles aangeteekend wat op den naam van
Broechoven betrekking heeft. Nu zou men toch veronderstellen, dat de zonen van Godfried van Stakenborch hierboven genoemd, nl. de ridders Everard en
Gosewgn van Broechoven, waarvan de eerste te Oorschot begraven heet te zijn, die in het doorzochte tijdperk leefden, in verschillende acten zouden zijn genoemd:
Dit is echter niet het geval. Een Everard of een Gosewijn van Broechoven kwam niet voor den dag.
In de ,,Suite du Supplément au Nobiliaire des PaysBas”, deel 6 van 1779 (een der gedrukte bronnen) vindt
men op blz. 69, dat Godefroi de Stakenborch, behalve
de reeds genoemde zonen Everard en Gosuin, nog een
derden zoon had nl. ,,Gilles de Brouchoven à Rode, qui
vivoit le 29 Mai 1426, et paroît être mort sans alliance”.
Vermoedelijk is deze Gilles, die voor de verdere afstamming van geen belang was, hier zoo terloops genoemd, om te laten zien, dat de voornaam Gilles van
de Bossche schepenfamilie reeds lang tevoren in dat geslacht voorkwam. Maar voor ons betoog is hij wel degelijk
belangrijk, want bij ons onderzoek kwamen wij meermalen een Egidius dictus Broechoven, gegoed te
St. Cedenrode, tegen Doch niet als zoon van Godefridus de Stakenborch. Egidius Broechoven komt in het
Boasche protocol uitsluitend voor als zoon van Johannes
Broechoven, die de zoon was van Andreas dictus Broechoven (zie groep E, hiernavolgende).
Er zijn dus voldoende redenen om te veronderstellen,
dat de genealogie van Broechoven gesproten uit van
Stakenborch allerminst betrouwbaaris, zoodat hetzoeken
naar afstammelingen wel achterwege kan blijven.
Verder doet zich de vraag voor: was er wel een heerlijkheid Broechoven? Wg zijn er bij ons onderzoek geen
tegengekomen, doch vonden wel in de Meierij drie gehucht,en van dien naam (waarvan er twee door van der Aa
in zijn Aardraksk. woordenboek worden genoemd) nl. :
le. in de parochie Tilborch. Hierin lag ook het goed
te Broeohoven.
‘Le. in de parochie Mierveld (= M e e r v e l d h o v e n , g e meente Veldhoven bij Eindhoven).
30. in de parochie Riethoven, gelegen ten Z. van Veldho ven.

c>lk aar. Dit laatste zou kunnen wijzen op splitsing van
)or spronkelijk bezit. De groep uit St. Oedenrode schijnt
<el
E keel op zich zelf te staan en o.i. zou het niet .onvai arschijnlijk zijn, dat wij hièrblj’ te maken hebben met
iet voorgeslacht van de latere Bossche schepenfamilie.
iichtereenvolgens zullen wij nu behandelen de familie:rc Iepen beginnende met :
. Willelmus de Broechoven (Tilburg). Deze groep be4
zat ,dat aude go& te Broechoven”. De geschiedenis
van dat goed hebben WB niet verder nagegaan, doch
vonden wij bij toeval in het .protocol van Tilborch
en Goirle No. 306 fol. 77 het transport in 1661 van
het huys tot Broeckhoven met drie aanliggende
hoeven door Jouffrou Beatrix van Coulstere dochter
wijlen Joncheren Gerbrunts van Coulsiere aan haar
zusters zoon Joncheren Ysbrand van Merode. Volgens
de genealogie Coulster in Batavia Illustrata was genoemde G’erbralid van der Coulster getr. met Beutrix
val1 Brouchoven, die 1632 overleed (Taxandria 1922
blz. 241), zoodat bet goed door vererving op van
der Coulster zal zijn overgegaan. In 1681 werd het
huis belegerd en verwoest door de Staatsche troepen.
In het register van schoorsteengeld van Tilburg
over 1600 leest men dan ook: ,De keynderen ende
erfgenamen wijlen Joncheer Isebrants van Merode
hebben binnen derselver heerlicheid oock gehadt een
omwaterde huysinge, die insgeli&z bij den crijgsvolke
in den gront is afgebrandt” enz. 1). Het moet later
weer zijn opgebouwd, want van der Aa noemt ter
plaatse in 1841 een fraai kasteel.
n
Gerardus de Broechoven (Tilburg).
Johannes de Broechoven (Tilburg).
D. Engel de Broechoveli Qoidensoen (Tilburg).
E. Andreas dictus Broechoven (St. Oedenrode).
F. L o s s e aanteekeningen.

Ons onderzoek heeft ons verder 6 familie-groepen
van Broechoven doen kennen, waarvan 4 uit Tilburg
en een uit St. Oedenrode, terwijl enkele sporen werden
gevonden van naamgenooten uit andere plaatsen (o.a.
Mierveld en Riethoven). In hoeverre deze familie-groepen
aan elkander verwant waren is niet gebleken. Wel
treden de Tilburgsohe groepen in enkele acten gezamenlijk op en grenzen enkele hunner bezittingen aan

c:

Groep A.
1 Willelmus de Broechoven, eigenaar van cijnsplichtige
Poederen te Tilborch in 1342. Volgens een aanreekening in het cijnsregister, dat ca. 10 jaar is
gebruikt, gingen deze goederen over op zijn weduwe
Heylwigis. Hij is dus overleden tusschen 1342 en
1362. Heylwigis relicta Willelmi de Broechoven
staat voor die goederen te boek in het cijnsregister
v a n 1 3 8 0 2). In enkele acten komt zij voor als
Heylwig de Broechoven, en is overleden voor 10
Augustus 138tì “). Zij bezat een huis te ‘s Hertogenbosch in’ de Hinthamerstraat 4 ) .
Heylwigis relicta quondam Willelmi de Broechoven
had eenige stukken land te Schijndel in erfpacht
gegeven aan Willelmus filius quondam Walteri de
Kessel tegen een erfelijken cijns van 10 libras, welke
cijns 27 Augustus 1390 wordt verkocht door (haar
kleinkinderen) Willelmus et Henricus fratres,,liberi
quondam Walteri Bac de Broechoven en door Albertus
de Kessel filius quondam Henrici de Kessel als man
van Katharina filia dicti quondam Walteris).
Op 24 Maart 1390 had eenverdeeling plaats tusschèn
-

‘1

Medegedeeld in ,,Tilburg als woonstad en nijverheidscentrum”,

100 r A. J. A. C. van Delft, blz. 20.
‘9 A. R. A. Brussel, Chambre des Comgtes No. 45039 fol, 136, No.
EO' 72 fol. 86.
7 Prot. ‘~Hertogenbosoh No. 1177 fol. 31’7.
‘1 Idem No. 1179 fol. 476.
‘1 Idem No. 1173 fol. 290.

Willelmus et Henricus fratres, liberi quondam Walteri Bac de Broechoven, Albertus de Kessel als
man van Eathariua en Walterus de Oerle als man
van Luytgardis, filia dicti quondam Walteri Bac
ter eenre en Willelmus filius quondam Henrici de
Broeohovep en Gerardus de Zidewynden als man van
Heylwigis filia dicti quondam Henrici de Broechoven
ter andere zijde, van de nagelaten goederen van
quondam Heylwigis de Broechoven, mater olim dictorum Walteri Bac et Henrici de Broechoven.
Aan Willelmus et Henricus fratres, Albertus et
Walterus (de eerste groep) wordt daarbij toebedeeld
o. a. de goederen te Schijndel, ,,Dat aude Goet te
Broechoven” in de parochie van ,Tilborch, zooals
Geenkinus Pauwels Wittensoen ad presens tamquam
colonus possidet, en de helft van een akker te Til- borch ad locum dictum Broechoven.
Aan Willelmus filius quondam Henrici de BroecL h o v e n w o r d t t o e b e d e e l d d u o s mansos dictos ,,Die
goide te Stoet” in de parochie van Zonderwijc
(Velthoven), een bonarium prati te Tilborch en de
~ ‘vivarium dictum dat Eselvenne aldaar.
Gerardus de Zidewynden krijgt de bona diçta te
Braechoven in Tilborch, die Johannes quondam
dictus, die Leuwe tamquam colonus morari consue< vit, uit welke goederen een deel was verkocht door
Henricus de Broechoven aan Johannes Corstiaens
(zie IIbis, acte van 1371), alsmede de helft van een
akker te Tilborch ad locum dictum Broechoven6).
Uit dit huwelijk:
l., Walterus Buc de Broechoven, volgt 11.
~2’.~.Kenricus de Broechoven, volgt IIbis.
IL ~VVuZtarus Bac de Broechoven, trouwflatharina dochter van Johannes Lyescop (zie bij hun zoon Willem).
In het Bossche protocol komt zij voor als weduwe
zonder vermelding van haar familienaam sinds 27
April 1368 7). Domicella Katharina relicta quondam
Walteri Bac de Broechoven geeft 4 Februari 1380
een volmacht aan Johannes Lysscap filius Thome
Valant *). Zij bezit een huis te ‘s H e r t o g e n b o s c h
in de Hinthamerstraat, afkomstig van Heylwigis
quondam de Broechoven 9). Voorts een huis en grond
te Schijndel in loco Hautartis), en land te Roesmalen in die Hoeven 11). Zij draagt 9 Augustus
1386 haar vruchtgebruik in de helft van een stuk
: land in loco die Hoeven over aan G h i s e l b e r t u s
Lysscap junior ten behoeve van haar kinderen
Willem, Henric, Katharina en .Luytgarde 1”). Deze
overdracht wordt weer genoemd 13 Augustus 1388,
waarna genoemde Willelmus et Henricus, fratres
et ,Albertus de Kessel als man van Katharina en
,2d Walterus de Oerle als man van Luytgardis, dochters
1 van wijlen Walterus Bac de Broechoven, de helft
! in dat land verkoopen 13).
Uit dit huwelijk:
II
1. Willelmus, volgt 111.
6) .Prot. ?8 IH. No. 1178 fol. 368~. zie ook No. 1179 fol. 481, No. 1180 ,
fol. 315, 480, 663, 740, No. 1184 fol. 266.
7) Idem No. 1175 fol. 103.
8) Idem No. lL76 fol. 100.
0) Idem No. 1182 fol. 8Ov, No. 1176 fol. 167~.
10) Idem No. 1175 fol. 260, No. 1179 fol. 48,49, No. 1184 fol. 239~.
11) Idem No. 1176 fol. Slv.
1%) Idem No. 1177 fol. 317.
13) Idem No. 1178 fol. 310.

2.
3.
4.
6.

Henricus, volgt 111 bis.
Kutharzna, volgt 111 ter.
Luytgarctis, volgt HI quater.
Johannes Lgsscap, volgt 111 quinquies.

[II. Wztlelmus de Broechoven, komt twee maal voor als
filius quondam Walteri Bac de Broechoven filii
quondam Willelmi de Broechoven14). In andere acten
wordt zin grootvaders naam niet vermeld.
Hij wordt als Schout van Oesterwijcgenoemdin
April 1406 en Maart 1406 ‘6); bezit’een mansus
dictus te Broechoven in de parochie van Tilboroh
1406 Is), verkoopt in 1407 een erfelijke pacht van 2
mud rogge uit zijn mansus ,t goet te Broechoven”
te Tilborch ,in quo manso dictus Willelmus ad
presens residet” 1 ‘), verkoopt in 1409 nog een erfel.
pacht van 2 mud rogge uit dat goed i 8). Hij bezit
land te Tilborch aan die Scijveiy), heidegrond te
Venloen (Loon op Zand) 20) en landerijen te ScbQndel, waarvan hij er in 13Y9 diverse verkoopt 2 l).
Den 10 December 138ti werd in een geschil tussohen Reynerus de Aelst als man van Oda f i l i a
quondam Johannis Lysscap en Willelmus de Broechoven filius quondam Walteri Bac de Broechoven,
betreffende de nagelaten feodale goederen van wilen
Ghiselbertus Lysscap, door arbiters beslist, dat Reynerus de Aelst zou verkrijgen de goederen te Vucht
en Willelmus de Broechoven de goederen teUdenhout 22). Die goederen te Vucht en te Udenhout,
-waarmede Ghisebrecht Liscep (volgens het Brabant. sche leenregister van 1366 en reeds diens vader
Johannes filius Ghiselberti Liescep volgens het leenregister van 1312) was beleend, bestonden, voor
zoover te Udenhout gelegen, in 24 buenre lants.
De goederen te Vuoht (vormende het later genoemde
kasteel Maurik met omgeving) vindt men nader
omschreven in ,,Nederlandsche Kasteelen” deel 1,
door Moes en Sluyterman. In dit werk vindt men
vermeld, dat Katharina Lyscop, soror quondam
Ghiselberti Lyscop, als leenvolgstervan haar broeder
in 1383 of 1384 werd beleend met 24 bonaria terre
apud Udenhout cum pertinentibus in parochia de
Oisterwyc jacentia, doch na’ voornoemde beslissing
wordt VVillelmus de Broechooen filius Kf,tharine
Lisscop~, ex resignatione matris ejus beleend met
een niet nader omschreven leen van wijlen G,hiselbertus Lisscops, broeder van voornoemde Katharina 4 s), waarmede bedoeld moeten zijn de reeds genoemde 24 bunders land. In het leenregister van
1374, waar op folio 204~ de goederen te Udenhout
en Vucht van Ghisebrecht Lysscop weer worden
genoemd, staat achter de omschrijving o. m. vermeld : ,Oede Lysscop Ghysbrechts zuster was, heeft
dese goede oec ontfangen” ; terwijl als leenvolgers
14) Idem No. 1185 fol. 34, No. 1188 fol. 22.

16\ Prot. ‘s H. No. 1184 fol. 122.307~. In 1403 of 1404 wordt Gerlacus
Weílenssoen vermeld als Schout kan Oesterwijk, zie No. 1183, fol.219v.
16) Idem No. 1114 fol. 264.
17) Idem No. 1185 fol. 150.
lsj Idem No. 1186 fol. 136~.
10) Idem No. 1185 fol. 3.
20) Idem No. 1182 fol. 3v.
21) Idem No. 1181 fob 302, No. 1182 fol. ‘31, No. 1187 fol. 51~.
22) Idem No. 1177 fol. 328bis.
2n) Chambres des Comptes No. 17144 (St. Jean 1386-1387) fol. 206v,
vermeld door de Raadt in Sceaux Armori&, deel 11, onder Lyscap;
de R. Arohivaris oopieerde voor ons Bissoops, in plaats van Lissoops.
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worden genoemd achtereenvolgens : Katharina Lysscop sijn zuster, Willem van Broechoven Baxzoen,
Arnt van Broechoven sija soen. Dat deze leenvolging
de goederen te Udenhout en niet die te Vucht
betrof, blijkt uit de inschrijving der goederen van
laatstgenoemden Arnt in het leenregister van 1440
(zie onder IV).
Sinds 11 October 1401 wordt ITillelmus de Broechoven genoemd met zijn vrouw Beatrix filia quondam Arnold; de Scijnle filii naturolis quondom domini Leonii de Scijnle. Zij was gegoed te ‘s Herto-

genbosch en Schijndel 24). Kind:
1. gernt, volgt IV.
IV. Aernt van Broechoven soen wilen Willems vah Broechotien van Tyelborch, verklaart in 1440, ,,dat ic
hebbe en besitte een leene van vier en twintich
buendaren lands gelegen in de prochie van Oosterwijck ter stede geheiten dat clappend s c o o r i n
Udenhout, item noch 4 mergen broecs gelegen tot
Wailwijck; In oirconden der waerheit hebbe ic
Aernt van Broechoven voorz mijnen propre segel
desen brieve bynnen opgedruct int jaer ons Heeren
duysent vier hondert ende viertich op ten XXVIen
dach der maent van Meije.” 35).
In 1423 verklaart Willem geheten van de Zywynde 2 mud rogge erfel. pacht uit land te Oisterwijk schuldig te zijn aan Aert geheten van
Broechoven Willemszoen van Broechoven is).
Zi,in kinderen worden in 1483 genoemd z 7) :
1. Jan; hij bezit in 1496 de 24 bunders land *in
Udenhout 2s).
2. Joffr. Willemen.
3. Jo@. Beatrijs. Zoo als te voren reeds is gezegd,
huwde zij met Verbrand van der Coulster, in
wiens geslacht het huis te Broechoven overging,
als ook de 24 bunders land te Udenhout, die in
1630 op naam stonden van Adriane van Colster 2g), een dochter van genoemden Verbrand.
IIIbis. Nenricus de Broechoven filius quondam N’alteri de
B,,oechoven,wordtvermeldsedert26Februari 138350).
Hij bezit land te Schijndel in loco Bacshoeve, Delscot
en die Hautart s i); wordt sinds 1402 vermeld met
zijn vrouw Margnreta filia Willelmi Backe (of Bac)
fzlii quondnm Mathye van der Molengreve, die gegoed was te Vucht, Hezewgc en Berlicum 32).
Illter. Katharina filia quondam Walteri Bac de Broechooen, wordt het eerst vermeld 30 Juni 1379 met
haar man Albertus de Kessel 33), die met zijn zuster
Elisabeth (gehuwd met Willelmus de Broechoven
filius quondam Henrici, hierna volgende) kinderen
waren van aenricus de Kessel filius quondam Mar34) Prot. ‘s H. No. 1182 fol. 301, No. 1183 fol. 91, 101, No. 1184 fol
115v, 264, No. 1185 fol. 243, 253, No. 1188 fol. 174.
25) A. R. A. Brussel. Het afschrift van dezen brief staat in Cow
Féodale de Brabant No. 9 fol. 154.
26) Prot. Oisterwijk No. 73 fol. 109.
37) Idem No. 122 fol. 1’7.
zsi Cour Féodale de Br. No. 15 fol. 267.
$ Idem No. 30 fol. 135~.
30) Prot. ‘s H. No. 1176 fol. 346~.
311 Idem No. 1179 fol. 542. No. 1182 fol. 27. 33~. No. 1184 fol. 317
333;, 373, No. 1188 fol. 28~; 344, 44%.
’
’
33) Idem No. 1183 fol. 18, No. 1186 fol. 114, No. 1137 fol. 404, NO
,1188 fol. 20.
33) Pr,ot. ‘s H. No. 1176 fol. 87~.
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tini de Kessel en Mechtildis filia quondam Alberti
de Bucstel, welke gegoed waren te Kessel, Maren,

Alen, Boxtel en Gemonde 34).
Uit dit huwelijk:
1. Heylwigis. Zij ontving 12 October 1403 met
haar man Johannes Pijnappel filius quondam
Walteri van haar ouders in nomine dotis et in
subsidium matrimonii land in die Hoeven in loco
Bacshoeve, afkomstig van wijlen Walteri Bac de
Broechoven en een erfel. pacht van Albert de
Kessel uit land in Gemonde 3s).
IIIquater. Luytgardis filia quondam Walteri Bac de Broechoven. Met haar man \Valterus filius quondam Walteri
de Oerle belooft zij 10 Augustus 1386 aan haar broeders Willem en Henric een cijns van 26 libras, die
zij met haar man van haar moeder K a t h n r i n a
nomine dotis had verkregen, alsmede haar deel in
de goederen haar toekomende van wijlen haar grootmoeder Heylwigis de Broechoven 3s).
Genoemdc Walterus komt ook voor als Talter
Coelen de Bucstel fitius Walteri de Oerle 37). De
kinderen van Walter Colen de Bucstel en van wijlen
Luytgardis filius quondam Walteri Bac de Broechoven doen 16 April 1407 afstand van een erfcijns
van 22 pond ten behoeve van hun oom Henricus
de Broechoven 3 8).
Walter Colen van Bucstel hertrouwt met Elisabeth relicta quondam Walteri Danelssoen s g).
IIIquinquies. Johannes Lysscap filius quondam Ib’alteri
Bac de Broechoven (naar zijn grootvader van moederskant genoemd) verklaart 9 December 1383 300
aude stilde schuldig te qijn. san Qoeswinus Steenwech en anderen 40). Daar hij, noch zijn erven, wordt
genoemd in de deelingsacte van 1390 (zie onder 1)
zal hij dan reeds kinderloos overleden zijn.
IIbis. aenricus de Broechoven, verkocht in 1371 een zestal
perceelen, gelegen te Tilborch, aan Johannes Cristiani. Deze perceelen worden genoemd : le een huis
en schuur, inter mansionem dicti Henrici ex uno
et inter ortum quondam Godefridi de Broechoven
(groep D) nunc ad dictum Henricum spectantem
ex alio; 28 ortum et agrum terre, gelegen ante
dictam habitacionem dicti Henrici, grenzende o. a.
aan den Enenacker, toebehoorende aan domicella
Heylwigis de Broechoven, mater dicti Henrici; 38

tres modiatas terre siligine, grenzende o.a. aan het
land van genoemden Henricus; en ten slotte nog drie
stukken land, gelegen bij de Broechoven-akkers aldaar, nl. een weide, belend o.a. door quondam Glodefridus de Broechoven, een erf geheeten ,,dat Heyebroec” groot 10 bunders en pecia merite (bosch)
groot 1 l+ bunders. De beide laatste perceelen zijn
weer belend door Heylwigis de Broechoven 41).
Vermoedelijk is Henricus de Broechoven overleden
33 Idem No. 1176 fol. 159, No. 1179 fol. 577, No. 1181 fol. 27v,
No. 1184 fol. 134~.
33) Idem No. 1183 fol. 205.
39) Idem No. 1177 fol. 317.
37) Idem No. 1184 fol. 239v, 333, No. 1186 fol. 320~.
38) Idem No. 1185 fol. 111~.
391 Idem No. 1186 fol. 181. 132.
Oj Idem No. 1176 fol. 329;.
dl) Prot. ,s H. No. 1176 fol. 264v, 273~.
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in 1381. Zijn zoon Willem wordt nl. tot 19 December 1380 nog genoemd filius Henrici en komt
sinds 17 December 1381 voor als filius quondam
Henrioi 4 2).
Op dezen Henricus de Broechoven hebben zeer
waarschijnlijk betrekking de volgende acten :
11 Juni 1367. Henricus Godevaertssoen van den
Molengrave de Bucstel en Godefridus filius quondam Baudewini van den Molengrave verklaren +
van het zoengeld wegens den dood van den deken
van Beek te hebben ontvangen van Henricus de
Broechoven, Johannes Ba.tensoen Jr., Theodericus
filius quondam Lamberti van den Hoevel, Johannes
Goetkynt, Walterus Bac en Theodericus filius quondam Narcelii van den Hoevelhs).
12 Juni 1367. Johannes et Willelmus, fratres,
dicti Harinc, verklaren eveneens 4 van het zoengeld
als voren te hebben ontvangen van dezelfde personen 4 “).
24 Juni 1368. Henricus de Broechoven en Johannes Batensoen Jr. beloven 100 aureas aan Rutgherus de Boemel as).
8 Juli 1368. Theodoricus van den Hovel draagt
al zijn goederen over aan Henricus de Broechoven,
Lambertus quondam Batensoen en Theodoricus filius
Lamberti van den Hovel’s).
12 Februari 1368. Henricus de Broechoven en
Ghiselbertus van den Hoeve1 beloven 43 dobbel
mottoen aan Rutgherus Corten 4’).
3 April 1368. Henricus de Broechoven en Ghiselbertus van den Hoeve1 beloven 88 roefkens
mottoenen aan Henricus Jozollo 4s).
22 April 1371. Henricus de Broechouen belooft
nomine dotis een erfel. pacht van 10 mud rogge
uit zijn windmolen en twee watermolens te Gestel
bij Oesterwijc aan zijn schoonzoon Qhiselbertus van
den Roevel als man van Heylwigis filin di& Henrici 49).

Kinderen (zie de deelingsacte van 1390 onder 1):
1. Wdlelmus, volgt 111.
2. aeylwigis, volgt IIIbis.
111. Willelmus de Broechoven, komt als filius (quondam:
Henrici de Br. in zeer veel acten voor en wordt
het eerst vermeld in December 1378 in een acte
van schuldbekentenis 5 O).
Ei September 1380. Gerardus van den Veken en
Willelmus filius Henrici de Broechoven beloven
aan Rudolphus de Gravia en Jacobus Anensoen een
pacht van 3 mud rogge 5 1).
22 Februari 1384. Willelmus filius quondam Henrici de Broechoven verkoopt aan Gerardus de Eycke
filius quondam Henrici Posteel een weide geheeten
Boenre te Tilborch in Broechoven 69).
42) Idem No. 11’76 fol. 159, 233~.

a) Idem No.
4) Idem No.
66) Idem No.
461 Idem No.
Qj Idem No.
“) Idem No.
400) Prot. ‘8 H.
komen nog
voor
fol. 158.
3 Idem No.
01) Idem No.
61) Idem No.

1175 fol. 162.
1175 fol. 163.
1175 fol. 30~.
1175 fol. 194.
1176 fol. 216.
1175 fol. 221.
No. 1175 fol. 263. Erfelijke pachten uit deze molen
in No. 1177 fol, 204v, No. 1179 fol. 728, No. 1181
1176 fol. 39v.
1176 fol. 143~.
1177 fol. 105~.
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Hij was gegoed te Oesterwijc in loco dicto Wippenhout, waar hij ongeveer 13 bunders weide voor
1386 had bezeten, en welk land afkomstig was
van Ghiselbertus van den Hoeve1 5s).
Hij bezat ,die goide te Stoet” in Zonderwijc,
volgens de reeds genoemde deelingsacte van 1390.
Erfelijke pachten uit deze hoeven vindt men in het
Bossche protocol No. 1178 fol. 207 en 1182 fol. 168~.
26 Maart 1390 verkocht Gheerlacus filius quondam Gheerlaci Cnode alias dicti met den Broede
aan Willelmus filius quondam Henrici de Broechoven, Lambertus dictus Baten en Nycholaus dictus
Nouden een huis te ‘s Hertogenbosch in de Hynthamerstraat, bona te Oerscot in loco Best en eenige
erfel. pachten 64).
Hij was gehuwd met Elisabeth de Kessel, waarmede hij het eerst genoemd wordt 13 December
1380, wanneer hij en zijn zwager Albertus filius
quondam Henrici de Kessel (gehuwd met Katherina
d. v. Walterus Bac de Broechoven, zie hiervoor
onder IIIter) diverse landerijen te Alem verkoopen,
welke behoord hadden aan genoemden Henricus de
Kessel55).
Willem de Broechoven en Albert de Kessel compareeren samen nog menigmaal in verband met de
goederen van de familie van Kessel 5 6).
Door zijn huwelijk werd Willem de Broechoven
eigenaar van verschillende goederen te Bucstel o.a.
in de buurtschappen Luyssel (een hoeve), Tongeren
(een hoeve) en Lennensheuvel 57).
Kinderen :
1. Henrica, tr. Henricus de Os filius quondam Johannis Bacs. In 1403 draagt hg al hare goederen
over aan zijn schoonvader OiTillelmus de Broechoven K*).
2. Heylwigis, tr. aatheus de Qhent filius quondam
Hermanni de Uhent. Zij krijgt in 1404 een bruidschat van Willelmus de Broechoven filius quondam Henrici 5s).
IIIbis. Heylwigis de Broechoven. Volgens de reeds genoemde acte van 22 April 1371 kreeg zij van haar
vader een bruidschat bij haar huwelijk met Ghiselbertus van den HoetIel, die voor 1388 moet zijn
overleden. Zij wordt met haar man Qerardus dictus
de Zidewynden in de volgende. acten vermeld:
24 September 1388. Willelmus films quondam
Henrici de Broechoven draagt over aan Rutgherus
de Boemel een erfelijke cijns van 14 ponden, die
Gerardus dictus de Zidewynden als man van Heylwigis filia dicti quondam Henrioi de Broechoven
schuldig was uit al zijn goederen gelegen te Tilborch 6 O).
53) Idem No. 1177 fol. 179.
84) Idem No. 1178 fol. 143.
65) Idem No. 1176 fol. 159.
66) Idem No. 1176 fol. 254, 268, 332v, No. 1177 fol. 43, 68, 196, 276,
No. 1178 fol. Sdv., 271, No. 1181 fol. 27v, No. 1183 fol. 247v, 368v,
No. 1184 fol. 178, 371, No. 1185 fol. 4108, No. 1186 fol. 3Jv.
67) Prot. ‘a H. No. 1178 fol. 19Ov, No. 1182 fol. 409, 42Ov, 461, No.
1183 fol. 186, No. 1184 fol. 17Ov, No. 1185 fol. 176, 369v, Xo. 1136
fol. 4Ov, 62, 66, No. 1187 fol. 134v., 203, 347v, 37Ov, 376.
ba) Idem No. 1183 fol. 178.
60) Idem No. 1184 fol. 137.
60) Idem No. 1178 fol. 315.
01) Idem No. 1180 fol. 336.
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1396. Gerardus de Zidewynden als man van voornoemde Heylwigis verkoopt, 2+ bunder weide uit
3H bunder geheeten die Berchbeemt te Tilborch
retro locum dictum Broechoven 6 1).
In 1397 wordt zij genoemd domicella Heylwigis
relzota quondam Qeratsdi d e Z i d e w y n d e n 62). H u n
zoon FilEelmus de Fgdewynden filius quondam Qerardi van de Zydeuxnden compareert met Willelmus
de Broechoven filius quondam Walteri Bati in 1408
in een acte van schuldbekentenis es).
(Wordt vervolgd.)

Een bijdrage tot de kennis V&I ‘oud-Zutphensche
geslachten,
door -W. E. SM E L T ,
Archivaris der gemeente Zutphen.
In’het archief van het Predikheerenklooster te Zutphen,
dat zich bevindt in het gemeente-archief aldaar, is een
stuk d.d. 1390, dat behalve om zijn verderen inhoud
belangrijk is, doordat er ca. 200 Zutphensche families
met name in genoemd worden. Ik acht dit stuk dus
een belangrijke bron voor de kennis van oud-zutphensche familiegeschiedenis.
Het stuk is gedateerd 27 Augustus 1390 en is een
bevel van Johannes Wilde, proost van St. Maarten in
Emmerik als gesubdelegeerde van Everardus Foec, deken
van St. Salvator in Utrecht, aan alle pastoors en verdere
geestelijken, om de in het stuk genoemde families aan
te manen, om binnen een bepaalden termijn allen omgang met Henricus, prior, Henricus Modinc, Jacobus
Modino, Everardus Tyeghelaer, Christianus de Campis,
Hermaunus de Bremis, Johannes de Brummen, Johannes
de Twencia, Wilhelmus de Alcmaria, Johannes Polle,
Cesarius Dijcmans, Henricus de Huxaria en Fredericus,
terminarius in Kampen i), broeders in het Predikheerenklooster, te staken. Dezen storen zich n.1. in het geheel
niet aan het feit, dat zij reeds lang ten verzoeke van
deken en kapittel van St. Walburg geëxcommuniceerd
zijn wegens hun ongehoorzaamheid aan zekere sententie
v a n E v e r a r d u s Foec inzake een decretale van paus
Bonifacius VIII, evenmin als aan het hun opgelegde
interdict.
De zaak, waarom het hier gaat, wordt nader belicht
door een stuk van 26 Februari 1390 uit hetzelfde archief, waarin Johannes de Riebeke, procurator van het
Predikheerenconvent, ten huize van den deken van St.
Salvator in Utrecht protesteert tegen diens uitspraak,
dat een vierde deel van de aan het convent gedane
giften aan deken en kapittel van St. Walburg gegeven
moeten worden
Daar ik noch in het Predikheerenarchief, noch in de
archieven van kapittel of stad iets naders over deze
kwestie heb kunnen vinden, tasten wij omtrent den afloop der zaak in het duister. Het is ons hier echter ook
niet dáárom in de eerste plaats te doen, maar om de
voor de genealogie belangrijke opsomming van de 260
Zutphensche families, die in die dagen wat te beteekenen hadden. Opvallend is het, hoe ‘n groot aantal
82) Idem No. 1181 fol. 4.

63) Idem No. 1186 fol. 114.
1) Behalve dezen worden aan het eind van het stuknoggenoemd:
Lubertus de Gronlo, Theodericaa de Alomaria en Wolterus de Wele.
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dezer namen al geheel het karakter -van ,,moderne”
familienamen hebben, al zijn er natuurlijk,enkele duidelijde patronimica, namen, ontleend aan plaatsnamen,
namen, die een beroep aanduiden en bijnamen. Een
enkele maal wordt iemand.aangeduid met dictus . . . (gezegd .; .), waaruit men kan concludeeren; dat de naam,
die er achter komt, nog niet geheel vast is.
In bovengaande woorden heb ik in het kort de expositie, der kwestie, die in het stuk zelf tamelijk uitvoerig
is, weergegeven.
Ik laat nu onverkort de namen volgen:
,,. . . Gerardurn ten Brinke Trudam eius filiam i), Johanne& Tyeselinc. Mettam eius’uxorem, Jacobum de’Beynem
Stinam eius uxorem, Theodericum ten Walle et eius
uxorsm, Johannem de Capell-a Katherinam eius uxorem,
Johannem ten Mersche, Andream Creinc, Aleydim eius
uxorem, Egidium Yseren Juttam eius uxorem, Andream
Yseren et eius uxorem, Gerlacum Kempino, Johannem
Blide et eius uxorem, Henricum Cesarii, Gerardurn de
Drinen, Alphardum de Drinen, Lubbertum Qrese, Wilhelmum f. Pelegrammi, Hermannum Heriken, Schultonem Heriken, Aelbertum- Crane Nesam eius uxorem,
Gerlacum Stuermans, Johannem Hasenlewe, Wilhelmum
ten Colke, dictum Voerstman Zutam eius uxorem, Hermannum Wilde, Rodolphnm Wilde. Stinam eius uxorem
Nijcolaum ten Walle, Nijcolaum Bolle, Henricum Kalkerman, Aleydim eius uxorem, Glesam Louwers. Katherin a m upten K e l r e , B e n e k i n a m Crunen, M a r g a r i t a m
Crunen, Wilhelmum Croech apothecarium et eius uxorem, Enghelam des hoghen, Margaritam Creijnc, Hillam
Slotekens, dictum Brewe ,Lysam eius uxorem, Fennam
‘I; enbrokes, Herbertum up den
S t u e r m a n s , A l e y d i m Oc
Kelre Fennam eius uxoram, Aleydim Boldewijns, Juttam Buctekens, Mechtoldim Vogels, Tydemannum Rense
et eius uxorem, L a m b e r t u m Meyers et eius uxorem,
Theodericum de Horsem et eius uxorem, Theodericum
Cranenborch, Aleydim van Gronlo, Ermbertum Glasemakers, Tydemannum Trimpenmaker, Gerardurn Nyenhuys, Gritam eius uxorem, &erardum de Baeo Hillam eius
uxorem. Johannem Stolde et: eius- uxorem dictum Bonghestoc Delijanam eius uxorem, Rodolphum Tuijl, Wilhelmum van Griet, Tydemannum van Griet, G?erardum
Bqntwerker et eius uxorem et eorum filium, Gerardurn
t e r Maleijen et eius uxorem, Gerardurn T a s t e t e i u s
uxorem et eorum filium, Reijnerum T a s t , C o n r a d u m
Cloet, et Gesam eius uxorem, Selekinum et eius uxorem,
Tydemannum Keijman et eius uxorem. Johannem Qorn,
Tydemannum Vorn, Andream Goltsmit, Reijnerum dicturn Puijst Gerardurn Keijman et eius uxorem, Johannem Terninc, Johannem Stuvenberch, Henricum Rover
et eius uxorem dictum Knol et. eius uxorem, Wolberturn Quappe Coep Schiteleerse et eius uxorem, Wilhelmum Dagghenoert et eius uxorem, Nijcolaum Knol.
Hillam eius uxorem. Johannem et Rensonem Creync.
Meohteldim eius uxorem, Johannem de Grolle Juttam
e i u s uxorem, Tydemannum Hem(?) L u d o l f s Kunnam
eius uxorem, Johannem de Doernborch et Mettam eius
u x o r e m Gerardurn Hermanni et Wisam eius uxorem,
Henricum Becmans Fennam eius uxorem Theodericum
1) Het stuk is in het Letijn gesteld en de naamwormen zijti als
afhangend van den zin: .vobis . . . preoipimus . . l quatenus moneatis”
(wij gelasten u, om aan te manen.. . . .) iti’ deti acoasativus. - Bij
de’ interpunctie is het origineel gevolgd.
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die Veer, Evesam eius uxorem, Lubbertum C a n e m a n s
Bertradim eius uxorem, Gerardum Tubberch Gesam eius

Gerardum de Esohede et eius uxorem, diotum Schamicke,
Hermannum Hollander et eius uxorem, Conradum ten
uxorem, Ludekinum Knocke Nennam eius uxorem, Ge- Rjne, Henricum Markerdes et eius uxorem Egbertum
rardum de Aogheler Katherinam eius uxorem, Johannem de Angheren et eius uxorem, dictum Meyster et eius
Spaen et eius uxorem et eorum fìlium. Juttam Everardi, uxorem, Margaritam Grues, Conradum Schere et eius
uxorem Gesam Naeldemakes Henricum Jonghe et eius
dictum, Stuerman Ywen Elizabeth eius uxorem, Beruxorem, Gerlaoum Stuerman et eius uxorem, Johannem
toldum Schulle, Aleijdim eius uxorem, Albertum Ttjmmermans Knnnam eius uxorem, Johannem de Lunte et Crauwel, Bernardum Tacke, Arnoldum de Gujsbeke et
Gesam eius uxorem, Swenam Kodden Gritam eius fîliam, eius uxorem, Arnoldum ten Colke, Johannem Schere
ArnÒldum Crone et eius uxorem, Johannem Zerbolt. Eggese et eius uxorem, Rotgherum de Valkenboroh et
eius uxorem, Henricum Sadeler, Gerardum Lude et
Mettam eius uxorem Nijcolaum Tubberch et eius uxorem,
Wilhelmum de Swipe Belam eius uxorem, Fennam de eius uxorem, Bernardum ter Borch et eius uxorem,
Johannem Sticker et eius uxorem, Reijnoldum Banninc
Swijpe, Mathiam de Swipe, Aleydim Bollekens, Henricum die Weker et eius uxorem, Mensonem vau den et eius uxorem, Engelbertum Blome et eius uxorem,
Engelam Roestes, Gesam Vakes, Ge b bam Zilekens,
Vehuys et eius uxorem, Heylewigim de Vreden Tydem a n n u m v a u d e n Walle V r e d e r u n a m e i u s u x o r e m , Gerardum de Kranenborch et eius nxorem, Stinam
Noydum de Wesele et eius uxorem, Henricum Scher- Mummenhoves, Johannem Dammel (?) et eius uxorem,
mer Fennam eius uxorem, Bernardum de Holthusen et : Johannem de Becker et eius uxorem, dictum Gogman,
eius uxorem, Gerardum van Snakendamme et eius uxorem,
Agnesam eius uxorem Theodericum Nagghe et eius
Heynricum Splinter Aleydim eius uxorem Trudam de uxorem, Gerardum ter Borch et eius uxorem, dmtum
Vrigreven, Wilhelmum Edelman, Hillam Scoldemans, Clenesadel et eius uxorem, Wilhelmum Coleken et eius
W i l h e l m u m S c o l d e m a n , Gesam ten Rine Hessam et uxorem, Johannem de Hoppenbrouwer et eius uxorem,
Aleydim earum (!) filias, Gerardum Slodinc et eius uxo- Johannem de Zutphania et eius uxorem, Wernerum
rem, dictum Kelremam Rijam eius uxorem, Gerardum Henrioum Heylewigim Zadelers, Jobannem ten Hroke
Crone et eius uxorem, Engelbertum Luttikens et eius et eius uxorem, Nycolanm Zadelers et eius uxorem.
uxorem, Lambertum Slocke et eius uxorem, dictum PilJohannem Barnier et eius uxorem, Johannem de Grande
leman et eius uxorem Wilhelmum de . . . . 1) eius uxorem,
et eius uxorem, Johannem de Goltsmit et eius uxorem,
Gesam Witten, Adaem Koggensture et eius uxorem, Nenckman (?) Schankerdes, Gerardurn Spronc et elus uxoJohannem Hovener et eius uxorem, Stephanum Becker,
rem, Wijssam ten Kolke, Juttam Beckes, Henrrcum BoAleydim Reynekens, Johannem Rijenacker et eius uxo- lekens et eius uxorem, Elsekmam de Wurnsvelde, Elizarem, Meohteldim Hakes Gesam Sadelers, Hadewigim bet Rubollen, Engelbertum Snackert et eius uxorem,
Volberts, Gesam Bilrebekes, Henricum Huginc et eius Gesam Spitholts, Henricum Reghelant, et eius uxorem
.uxorem, Jacobum Lerinc Lutgardim eius uxorem, HerTrudam Moijerts Wilhelmum van Buerle et eius uxurem
m a n n u m t e n M e r s c h e e t e i u s u x o r e m , Gesam Bil- Henricum de Kranenborch Hugonem de Pelser et eius
rebekes, Ulendam Bestikens, Alphardum Stuermans Ne- uxorem, Johannem de Drijnen dictum I3asse et ttius UXOsam eius uxorem, Nijcolaum van den Damme et eius rem, dictum Vernehovet, Helmichum ter Poerteil et
u x o r e m , Batam Greven, Gesam e i u s f i l i a m . Lijsam e i u s u x o r e m . Hessam Priens Lucam ten Piric, Lucam
Spaens, Gertrudim Onbedwongen Aleydim ten ìvlersche
ten Swane . . . .”
Resam (9) ten Mersche, Evesam Haghens, Johannem
Creijnc, Henricum G e r w e r d i n o e t e i u s u x o r e m , WilWapenborden in de Ommelanden
helmum P o t e t e i u s u x o r e m d i c t a m R o d e Gesam,
Gerardum Schutte et eius uxorem Lambertum van
tusschen Eems en Lauwers (1568 --1826),
Vreden et eius matrem, d i c t u m h e e r v a n Brussen et
eius uxorem, dictum Hetman et eius uxorem, Johannem
medegedeeld door A DOLF PATHUIS.
ter Borch et eius uxorem, Aleydim van den Cole, Hen(Vervolg van LII, 365.)
ricum Krucke et eius uxorem, Johannem de Borclo et
eius uxorem, Essekinum Slotekens et eius uxorem JoBord no. 66.
hannem d e H o g h e , Evam de Ense, H e r m a n n u m d i e
Petronella Lewe, 1684- 17ö 1.
Overlander et eius uxorem, Agnesam de Viraker, LumOpschrift: De Hoog Welgeboren Vrouw, Mevrouw
mam Tymmermans, dictum Ossenbroec et eius uxorem,
Petronella
van Lintelo, geboren Baronneshe Lrwr, ErtSanderum et eius uxorem, Aleydim Goswini, WilhelVrouw van ‘t Huis Nittersum, Ringenum en Stetlum.
mum Smedekens et eius uxorem Tydemannum Scipsmeder et eius uxorem, Rexam de DrQnen, Lambertum Westeremden, Garshuizen, Uitwierda, Bysum, Solwrrt
die Wever et eius uxorem Hillam Demen, R o t g e r u m e n M a r s u m . G e b o r e n d e n 12 May 1664. G e s t o r v e n
Pelser et eius uxorem, Arnoldum die Wegghenbecker 31 Augustus 1761.
Wapen: Lewe, benevens de kwartieren :
et eius uxorem, Hermannum de Dusten et eius uxorem,
Conders
LeW3
Johannem de Henghel et eius uxorem. dictum SchoenCooders
íxant
haer et eius uxorem, Ellam Bolten, N y c o l a u m VredeTamminra
Hinkart
man et eius uxorem et filiam, diotum Henso die Wij.nAddinga
TtifVlema
Clsot,
Conders
schroder Johannem Stuerman et eius uxorem Aleydlm
Rlncking
Roltman
Slotekens Arnoldum Tyenpunt et eius uxorem, Hesri-

oum Middelborch et eius uxorem, Aleydim de Buerle,
1)

Hier is het stuk beeohadlgd.

Clant
Hiuokert

Albiirds.
We*iterhais.

Plaats: in de kerk te Stedum (zie bord 66)
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Bord no. 66.
(Pelr,onelZa Lewe, 1684-1761.)
Opschrift: Nata den 12 Maei 1684.
Obiit den 31 Aug. 1761.
Wapen : Lewe.
Plaats: in de kerk te Stedum (zie bord 66).
Bord no. 67.
Everhard Frederik van Lintelo, 1681-1761.

Opschrift: Everhard Frederik Baron van Lintelo tot
D’ Ehse, Heer op Nittersum en Ringenum, Heer van
Stedum, Westeremden, Garshuizen, Uitwierda, Bijssum,
Solwert, Holwierda en Marsum, enz., enz., enz. Natus
15 Augusti 1681. Obiit den 2 Oct. 1761.
Wapen : Lintelo, benevens de kwartieren:
Lintelo

Kniphuisen
vry dag
Amelunxen
Haren
Ma(n)ninga

Dorth
Hoemen
Boecop
Veen

Voerden
Wijnbergen
Arnhem

Oldenbocum
Rutenberg
Schade.

Plaats: in de kerk te Stedum.
B o r d n o . 68.
Maria vart Ualsem, obiit 1684.
Opschrift: Anno 1684 de 12 Septembris starff de
edele erentrioke Juffrow Maria van Malsem, des oeversten ehelighe husvrouw, wiens gebeente van Enckhuisen
ghebracht unde is alhijr begraven.
Kwartieren, alle met helmen, helmteekens en dekkleeden :
Camp
Blesviok
Teilinghe
Ameyde.
Plaats: in de kerk te Pieterburen ; zie bord no. 79.
Malaen
Pol
Polanen
Hemert

Bord no. 69.
Warmolt rlan Maneil, obiit 1766.

Opschrift: Die 17 . . . , . 1766 obiit, aetatis suae 62,
menses 6, dies 4. Den Hoog Wel Gebooren Heer
Warmolt Baron van Maneil, Heere van den H u i z e
Luinga en Bierum, tot Losdorp, Godlinse, Spi,jk, Leermens, Eoum, Zeerijp, ‘t Zant en Oosterwaar, cum annexis,
Jonker en Hovelingh, weegens de provintie Stadt en
L;tnde Raat ter Admiraliteit, reesideerende tot Amsterdam etc., etc., etc., obiit 1766.
Wapen: van Maneil, benevens de kwartieren:
Van Maneil
Van Ackema
Schay
Van Ayta

Van Hartlieb genent Waldsporn
Brenderen van Wiederstein
Van Hatzfelt
Van Kranigsberg .

Plaats: in de kerk te Bierum.
N. b. Hiervoor is reeds f 600.- geboden.
Borden no. 60.
Mpckema.

Omstreeks het jaar 1846 waren er te Wehe, en allicht
ook in de omliggende plaatsen, eenige rouwborden aanwezig met het wapen der Meckema’s. Deze zijn nu
spoorloos verdwenen.
Bord no. 61.
(Een& Pircardt), obiit 17 I 2.

Opschrift: Aetat. 77 mens let. D. 1.
Obiit 6 May 1712.

Wapen : Piccardt.
In de versiering zijn nog opgenomen de wapens
Piccardt, Rengers en der heerlijkheid Slochteren.
Plaats: in de kerk te Slochteren.
Bord no. 62.
Bernhard Johan van Prott, obiit 1703.
Opschrift: Hoog Ed. Welgebore(n) Heer Bernard Johan
van Prott, Heer op Righerda, Colonel over een regimemt
te voet ten dienste der Vereenigde Nederlanden, obijt
den 27 Februarij 1703, aet. 72.
Kwartieren :
Prot
Donop
Saldern
Dorgelos

Stork
Gevecaet
Beesten
Strepitz

Saholles
Kittelbie
Kox
Tinsley

Horenken
Gysens
Volens
Hninga.

Op dit bord is bevestigd een dofzwart geverfde helm
met degen.
Plaats: eertids in de kerk te Lutjegast, nu in het
Museum te Groningen ; inventaris-nummer 2062.
Bord no. 63.
Anna Elisabet Rengers, 166’7-1704.
Opschrift : Anna Elisabet Piccardt, geboren Rengers,

Dochter en Vrou van Slochteren, nata 1667 den 27 May!
denata den 12 Augusti 1704, copulata den 6 Januari
1680. Desponsata sum ipsi cui inserviunt angeli. Dulce
meum terra tegit. Cuius pulchritudinem mirantur coeli
et terra.
Wapen : gevierendeeld met hartschild :
1-4 Rengers ; 2-3 Lewe ; hartschild : heerlijkheid
Slochteren.Kwartieren :
Rengers
Ten Water
Laer
Xulert
Clant
Ten Holte
Alberda
Van Ballen

Fraeylema

Utersteweer
Yanninga
Ripperda
Alberda
Coenders
Broersema
Rotgema

IkWe

Ten Grave
Lewe
Mepsohe
Coenders
Sohaffer
Entens
Ompteda

Addinga
Thedema
Mulert
Scherpenzeel
Tamminga
Ripperda
Enten8
Dolgen.

In de versieringen zijn de wapens Picoardt en Rengers opgenomen.
Plaats: in de kerk te Slochteren.
Bord no. 64.
Egbert Rengers, obiit 1682.
Opschrift: (deels onleesbaar) : Anno 1682 den 16 daoh
Augusti sterff der Edeler unde Erentfester Egbart
Rengers (van Hellem . . . . . Schiltwolde . . . . . Duirswolt . . . . . ?)
Wapen : Rengers.
Plaats: in de kerk te Hellum.
B o r d no. 6 6 .
Frans Rengers, obiit 1668.
Opschrift: An 1668 up av . . . . ne Martini starf der
Edeler und Erentvester Frans Rengers . . . . . . (vrener?)
vanden Posta, tho Hellem Schiltwolde . . . . . (un Slochteren in Duirswolt . . . . . Hoc upr?).
Wapen: Rengers.
Plaats: in de kerk te Hellum.
Bord no. 66.
Lammert Schotto Rengers, obiit 1779.
Opschrift : De Hoog Welgeboren Heer Lammert Schotto
Rengers tot Tuïnga, Oldenhuis, Ten Post, Heer van
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Farmsum Siddebuiren en onderhorige dorpen, Erf-dijkgraaf van zee en zomerdijken, Staat Generaal der Vereenigde Nederlanden, Bewindhebber der Westindische
Compagnie ter Kamer Stad en Lande. Curator van
‘s Lands Hogeschool en Meesterknaap van het Provinciale Jagtgerichte, etc., etc., etc. Aetatis suae 62 menses
7 dies 2. Obiit 29 Septembris 1779.
Wapen : Rengers, benevens de kwartieren :

Plaats: in de kerk te Oosterwijtwerd.
N.b. Zeer vervallen en ,,gerepareerd” met onderdeelen
van een ander bord!
Bord no. 69.
Care Pictor Ripperda, obiit 1686.
Opschrift: De Welgebooren Heer Carol Victor Ripperda, Soone vant Huis en Heerlyckhei$ Oosterwytwert
cum anexen, aetatis suae 14, obiit den 16 Maey 1686.
Wapen: Ripperda. Kwartieren als op bord no. 68.
Plaats: in de kerk te Oosterwlj’twerd.
Bord no. 70.
(Nargaretha Elisabeth Ripperda, obiit 1738.)
Opschrift :
op den rand: Aetatis suae 71.
Obiit den 23 Februarius 1738.
op het paneel (zeer onduidelijk): Obiit den 29 Dec(e)mber 1719.
Wapens : Ripperda en Ripperda.
N.b. Vermoedelijk waren hier bij het opschrift op het
paneel oorspronkelijk aangebracht de wapens Ripperda
en Clant voor Josina Maria Ripperda, moeder van bovengenoemde Margaretha Elisabeth Ripperda, en is het
wapen Clant later voor deze laatste overgeschilderd en
vervangen door Ripperda met toevoeging van de opschriften op den rand.
Plaats : in de kerk te Oosterwijtwerd.
Bord no. 71.
(Margaretha Josina Ripperda, obiit 1670.)
Opschrift: Acts suae 30.
Obiit den 21 Oct. 1670.
Wapen : Ripperïa; ~benëvëns de kwartierën :

Rengers
Jensema
Clant
Entens
Polman
Diepholt
Alberda
Coenders

Holdinga
Gaykinga
Alberda
Entens
Munster
Beninga
Coenders
Gaykinga

Tjarda v. Starkenborg
Onsta
Gaykinga
Jensema
Clant
Rengers
Coenders
Entens

Coenders
Ewsum
Clsnt
Gevkinna
Adding:
Holdinga
Tamminga
Entens.

Plaats: in de kerk te Wittewierum.
Bord no. 67.
(Lammert Schotto Rengers en Ambrosia Elisabeîh Bentin& overleden 1779.)
Wapens: Rengers en Bentinck.
Het middenvlak van het bord is opengelaten ; geen
opschrift.
Langs den rand de volgende kwartieren:
RengersHoldinga
Jensema
Gaykinga
Clant
Alberda
Entens
Entens
Polman
Munster
Diepholt
Beninga
Alberda
Coenders
Coenders
Gaykinga
V. d. Noot
V. d. Aa
Hertaingh
Levin
Stakenbroek
Burghgraf
Van Broek
Beerwouts
Tamminga
Van der Eeze
Beninga
De Bever
Sickinghe
Gaykinga
Jongema
Aijlva

Tiarda v. Star*kenborg
Coenders
Onsta
Ewsum
Gaykinga
Clant
Jensema
Gaykinga
Clant
Addinga
Rengers
p;$d;g;
0

Tamminga
Entens
Entens
Clant
Addinga
Rengers
Holdinga
Coenders
Tamminga
Entens
Entens
Ripperda
Wylach
Lewe
Sickinghe
Clant
Fraylema
Manninga
Sonoy

Bentinck

Du Tertre

Ittersum
Ittersum
Westerholt
Bloemendal
Vaeck
Millinck
Vaeck
Brake1
Tampier
Millinck
Vaeck
Balveren
Lant
Bloemendal
Vaeck
Bentinck
Ittersum
Ittersum
Westerholt
Bloemendal
Vaeok
Millinck
Vaeck
Ittersum
Sloet
Rechteren
Monster
Ledebur
Rutenborgh
Dincklage
Monninghousen

Louvigny
De Lovanne
(Chaezeraes)
Roquignie
Inneville
Carlier
Des C(ordes)
Cavrelle
Moncheaux dit Adin
L(iancourt) ~Feepuo;41e)
Du Cerre
Fremicourt
Raullin
Haersolthe
Haersolthe
Doorninok
Broekhuysen
Sloet
Eeuoel
Ha&olte
Dotinga
HaersÖlte
Wynbergen
Ulger de Noorddijk
Reneers
LaeP
Haersolte
Averenck
Echten

Plaats : vermoedelijk afkomstig van Farmsurn, doch
nu in het Museum te Qroningen; inventaris-nummer 2066.
Bord no. 68.
Elisabeth Sophia Ripperda, obiit 1696.
Opschrift: D. Ed. en Welgeboren Juffer Elisabeth
Sophia Ripperda, Dochter van Oosterwijtwerd, obijt
den 18 Junii 1696.
. .._ Wapen: Ripperda, benevens de kwartieren:
Ripperda
Schade
Valck
Budde
Scheel
Stael
Morian
Twickelo

Ripperda
Clant
Lewe
Manninga
Wijllig
Sonoy
Sickinghe
Fraylema.

Clant
Manninga
Fraeilma
Sonoy
Wicheringe
Malsum Uiterstewee
Rengers.

pe;yda
Wvlach
i ~~~ -~~
Sickinghe
Hackvoort
Addinga
Bylant
Gijsens

Plaats: in de kerk te Zeerijp.
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Bord no. 72.
(ïUaurits Ripperda, obiit 1666.)
Geen opschrift.
Wapen : Ripperda, benevens de kwartieren :
Ripperda
Wylach
Hackfoort
Doornurn
Bijlant
Munster
F. Swaanenborgh
G. Rijfferscheit

Lewe
Sickinghe
Addinga
Gysens
z;;a (= Thedema)
Ten Grave
Van Ballen.

Plaats: in de kerk te Zeerijp.
Bord no. 74.
Ripperda.

Een Ripperda-bord in de kerk te Oosterwijtwerd is
eenige jaren geleden uitelkaar gevallen; de fragmenten
zijn *zonder meer opgeruimd.
Bord no. 76.
(Hendrik vow Rusenstek, een in den adelstand ver-

heven zoon van Ds. Ruse.)
Opsohrift: Obijt den 4 Martij 1679.
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wapen : von Rusenstein.
Plaats: tot 1796 in de kerk te gauwerd, daarna bewaard bij Pieter Klaassens Suidhof te Sauwerd en tenslotte, na het overlijden van diens weduwe, voor f 14.70
verkocht naar Denemarken.
N.b. Aan dit bord was bevestigd 0en door de Denen
op de Turken veroverd schild.

B o r d n o . 80.
(Johan Stachouzöer, obiit 1769.)
Wapen : Stachouwer.
.Geen opschrift 0n kwartieren.
Plaats: in het bezit van Jhr. Mr. A. W. L. Tjarda
van Starkenborgh Stachouwer.
N.b. zonder omlijsting.
Bord no. 81.
Cecilia !lamminga, obiit 1690.
Opschrift: Anno 1690 vigesimo mart. obijt nobilissima
virtute et pietate spectatissima matrona Cecilia Tamminga, Domina in Lellens, charissima coniux charissimi
s u i m a r i t i B e r n a r d i Gruys, Domini in Lellens, qui
maestus in memoriam gentilitia i n s i g n i a p r o a v o r u m
hit poni curavit.
Wapen gevierendeeld: 1 Tamminga, 2 Sloet, 3 Beninga, 4 RQswijck, benevens de kwartieren:

Bord no. 76.
Lucia van Siccama, obiit 1675.
Opschrift: Vrouw Lucia van Siccama wede. v. d’
Heer Saco Fockens, in 10ven grietman over Opsterlant,
obijt den 24 Novembr ,1676 oldt 70 jaeren.
Wapen: gedeeld: 1 (van) Fockens; 11 Siccama.
Plaats: als no. 12.
Bord no. 77.
Jolzan Hendrik Sickinghe, obiit 1672.
Jhr. Mr. J. A. Feith schrijft op blz. 57 van zijn
,,Ommelander Borgen”: ,Zoo prijkte nog omstreeks 1800
het wapenbord van Johan Hendrik Sickinghe, diezich
bij de verovering van Koevorden in 1672 onderscheidde,
aldaar den dood vond en in de kerk te Warfum werd
begraven, met een paar keteltrommen, door den gesnsuvelde bij die gelegenheid op den vijand veroverd”.
Het bord is nu verdwenen en zelfs bij overlevering
niet meer bekend.
Volgens een gedenksteentje, Gron. Museum no. 303,
waren zijn 16 kwartieren:
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Sickinghe
Heralma
Gysens
V a n Bnllen
Gayakinga
Lewe
Clant
Jensema

Jongema
Hermana
Liauckems
Minnema
Aylva
Minnoltsma
Cammingha
Minnema.

Bord no. 78.
(Françoise Soete van Lake van Villiet-s, obiit 1714.)
Opschrift: Obiit anno 1714, 1 April.
Wapen: Soete van Lak0 van Villiers, benevens de
kwartieren :
1. Soete van Lake van Villiers ;
2. Van der Does van Noortwijck;
.
3. Aersen van Sommelsdijk;
4. Van Kerkhoven.
Plaats: in de kerk te Midwolde (W.).
Bord no. 79.
Diderich Sonoy, obiit 1697.
Opschrift: Anno 1597 den 2 Juny starft den Edele
Gestrenge Manhaffte Diderich Sonoy, Governoer van
Nordt Hollandt, Overste unde is alhijr begraven.
Kwartieren. met helmen, helmteekens en dekkleeden :
Sonog
Drakenborch
Broekhuisen
Hamersvelt

Paue van Darthuijsen
Sasse
Van Boerrelam-Achtevelt
Coman.

Dit opschrift en de wapens staan met die van no. 68
op een bord, doch zijn, vanwege, de alphabetisch’e volgorde der namen, onder 2 nummers beschreven. Op de
bekroning van dit rouwbord is met het onderschrift:
,Sonoy, Anno 1613” ook het wapen Sonoy aangebracht.
Plaats: in de <kerk te Pieterburen,

Tamminga
Schaffers

Beoinga
Clooster

Sloot
Vos van Steenwijk

Ripperda
Caeters
Onsta
Besten
Moulaert
Jarges
Van der Eeze
Laer
Ter Helle
Moulaert
Ten Water
Sticke
Galen
Raetsvelt

Doornum
Oplewert
Weerdum
Houwerda
Knijphuysen
Folckershuysen
De Beever
Onsta
Roemerborg
Tamminga
Rengers
Lewe
Jarges
Laer

Avveldoorn
I&lmuyden
Van der Beeck
Cruyse
Blariohorst
Essen
Raghen
Welevelt
Ruytenburch,
Diepenburoh
Clooster
Moulaert
Suire
Vieraeker

Rijswijck
Handtschooker
gen. Doorwaat
Spijrijnck
Moore
Lanckhals
Zenege
Dulsen
Rouoke
Knopper
Moulaert
Cruvse
Dyedem
Rueloo
Ittersum
Krueser
Ripperbant.

Plaats: vroeger in de kerk te Lellens, nu op den
huize ,Ekenstein” te Wirdum.
B o r d n o . 82.
Cecilia Elisabet Tamminga, òbiit 1718.
Opschrift : d(0) Welgebooren Vrouw Mevrouw Cecilia
Elisabet Tamminga, Douwariere va(n) Prott, Vrouw van
Richerda. Obijt den 26 Octobr 1718 aeta 66.
Wapen : Tamminga, benevens de kwartieren :
Tamminga
Van der Eese
Schaffer
Laer

Beninga
D(e) Bever
Clooster
Onsta

Rengers
Laer
Ten Water
Manninga

Clant
Alberda
Alberda
Broersema.

Plaats: vroeger in de kerk te Lutjegast, nu in het
Museum te Groningen ; inventaris-nummer 2063.
Bord no. 83.
Benedictus van Teyens, obiit 1678.
Opschrift: d(e) Heer Benedictus van Teyens, secretarius
van Opsterlandt, Mede Volmacht ten Landtsdaege, out
33 jaer, ob(ii)t 10 Novemb(er) 1678.
W a p e n : v a n Teyens.
Plaats: als no. 12.
/
Bord no. 84.
Sako van Teyens, obiit 1736.
Opschrift: De Heer Sako van T0y0ns, in leven Mede
Gecommitteerde Staet ten Landsdage, oud 68 jaren 0n
11 maenden, obiit den 16 October 1736. _.
Wapen: gedeeld : 1 van Feyens, 11- van Fockens.
Plaats: als no. 12.
Bord no. 86.
E rederika Tjaeda van Starkenborgh, obiit 1687.
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Opschrift: De Wel Qebooren Vrouw, Vrou Fredericka
van Prot, gebooren Tjaerda van Sterckenborg, Dochter
van Verhildersum en Leens, Vrou van Richerda. Aetatis
suae 38; obijt den 3 April 1687.
Wapen: Tjaerda van Starkenborgh, benevens de
kwartieren :
Sterkenborg
onsta
Condera
Ewsum

Gaycinga
Jensema
Clant
Gaycenga

Clant
Rengers
Ad(d)i
Hol(d)i

Conders
Ente(
Tam(m)ing(a)
Ente(n

Plaat: Vroeger in de kerk te Lutjegast, nu in het
Museum te ‘Groningen; inventaris-nummer 2064.
Bord no. 86.
Hiddina Catharina- Anna Tjuerda ,van Starkenborgh
ocobiit 1 7 7 9 ) .
Opschrift: Hooc(h) Welgebooren Freulyn Hiddina Chatarina Anna Tjarda van Starkenborgh Freulyn van
Wehe.
Wapen : Tjaerda van Starkenborgh, benevens de kwartieren :
Starkenborg
Mepsohe
Gaij kinga
Bierum (= van Berum)
Starkenborg
Clant
Gaykinga
Coenders

R e n g e r s
Polman
Clant
Alberda
V. dr. Noot
Tamminga
Staikenburg
Sickinghe.

Plaats: vroeger in de kerk te Wehe, nu in het bezit
van Jhr. Mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh
Stachouwer. N.b. Zonder omlijsting.
._~
B o r d ~ÇF. 8 7 .
Ludolph ij’oerda van Starkenborgh 1696-1777..
Opschrift: De Hoogh Wel Gebooren Heer Ludolph
Tjarda- van Starkenborgh, Heer van Wehe, Zuurdijk
,en Nijénklooster, Gecommitteerde Raad ter Admiraliteit
van Vriesland, resideerende te Harlingen, wegens de
provintie Stad en Lande etc. etc. Geboren den 8 July
1696, oud -81 jaar en 3 maanden 6 dagen.
Wapen: Tjaerda van Starkenborgh.
Plaats: vroeger in de kerk te Wehe, nu in het bezit
van\ Jhr. Mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh
Staohouwer, N.b. zonder omlijsting.

De oudere generaties van de Gorinchemsche familie

van Meerten,
door H. WIJNAENDTS.
Reeds vroegtijdig komt in de Goroumsche schepenacten de naam vart Meerten voor.
Op. 13 Dec. 1664 verschijnt Gerit Jarzsz van Meerten,
woonachtig te Zandwijk (nu deel van Tiel), mede
namens zijn zusters Cornelia en Qeertruid, voor schepenen
van Gorinchem, terwijl 11 Juni 1587 vermeld wordt
Gerard can Meerten, wonende te Vianen. Nergens bleek
mij-echter, dat het hun afstammelingen zijn, die later
te GormtihBm. voorkwamen.
De eerste vatihet geslacht, die zich in laatstgenoemde
plaats vestigde, was vermoedelijk afkomstig uit Utrecht.
De naam‘van hem en zijne nakomelingen wordt in de
Qorcumsche acten geschreven op alle denkbare manieren,
varieerend tusschen van Mawten en Vermerten.

Ter inleiding zal ik eerst iets uit eenige Gorcumsche
rchepenacten aanhalen.
13 Sept. 1616. Eoert Cor@. schrienwercker out omtrent 32 jaeren, burger binnen deser stede etc. (FXIV,
dl. 38).
17 Nov. 1621. Orconden dat voor ons quam Evert
Corneliss van Merten, schreynwercker etc. (FXIV, dl. 119).
13 Jan. 1629 comp. Franchois Snouck, borger deser
stede ter eenre ende Arzgses Jans can Santen, wed. wijlen
E u e r t Corneliss van Maerten, schrijnwercker za. ter
andere zijde etc. (FXIV, dl. 44).
26 Juni 1636 comp. (de kinderen van Santen) ende
Jan Evektss, met Lambert El*ertss voor hun selven eñ
vervangende Cornelis Evertss haerl. broeder, kinderen
van Niesken Janns van Santen, altsamen erfgenamen ab
intestato van MarGken van veelden, hoirl. resp. moeder
en grootmoeder za. (FXIV, dl. 130).
Wij kunnen dus thans opstellen:

1. Eoert Cornelisz van Meerten, geboren omtrent 1684,

huwt Agnes uat1 Santen, dr. van Jan van Santen
Dirksz 1) en van Maria van Weelden.
Uit hun huwelijk sproten:
a. Cornelis, als busschieter overleden op Amboina
den 16 Mei 1667.
(24 Nov. 1669 cp. Lambert Everts Vermeerten,
voor sijn selven ende in qualite als voocht van
kinderep ,van Jan Everts Vermeerten, samen erffgenaemeu van Cornelis Everts Vermeerten, haeren
broeder eñ oom respectieve, gevaren van Seelandt
voor bosschieter op ‘t schip genaemt de leewin
ende den 16 Mey 1667 overleden op Ambone etc.
~~
La
~~.
- -Nat. P. -de Wit& @or.. dl. ~4004).
b. Jan, volgt onder 11.
c. Lambert, volgt onder IIbis.
Uit verschillende notarieele acten blijkt, dat de
nakomelingen van Evert van Meerten gerechtigd
waren tot de erfenis van Hillegonda van Meerten,
wonende te Utrecht. In het protocol van notaris
0. Kien te Gorinchem, dl. 4087, vindt men op 17
Mei 1676 vermeld de : Loetcedulle van de rentbrieven
ende obligatiën de welcke de kinderen van ,den
heer outschepen Lambert Vermeerten hebben geërft
van Hilgonda Vermeerten, in haer leven gewoont
hebbeñ tot Utrecht ende dat boven de goederen
deweloke tusschen de gesamentlijcke erfgenamen
van de voors. Hilgonda Vermeerten noch int gemeen
ende onverdeelt zijn gebleven. Eén van deze rentbrieven luidt ten name van Hilligje Cornelis van
Meerten, waaruit ik afleid, dat Evert, hiervoren
genoemd, tenminste nog één zuster had, Hillegje
of Hillegonda geheeten.

IT. Jan Evertsz van Meerten, ondertrouwt te Gorinchem
30 April 1634 en huwt aldaar 16 Mei d. a.v.
Catharina Trebel(lius), dochter van Hubertus Trebellius, predikant te Schelluinen en van Elisabeth
Botters.
Jan Everts van Meerten was ziekentrooster te
Qorinchem (FXIV dl. 68, dd. 7 April 1653) en diaken
van de huisarmen aldaar (Fxrv dl. 61, dd. 2 Aug.
1661).
1) 5 Juni 1584 op. Jan van Santen Dirxzn eiï Yariken van Weelden zijn echte huysvrou (Fxrv, dl. 19).

._
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Uit hun huwelijk sproten:
1. Huybertus, ged. Gorinchem 28 Febr. 1636, overleden jong.
2. Everf, ged. Gorinchem 8 Juni 1636, overleden
jong.
3. Neesken, ged. Gorinchem 26 Nov. 1637.
4. Eduard, ged. Gorinchem 2 Sept. 1639, overleden
in Oost-Indië.
6. Lysbeth, ged. Gorinchem 17 Maart 1641, overleden jong.
6. Lysbeth, ged. Gorinchem 9 Juli 1642.
7. Cornelis, ged. Gorinchem 16 Oct. 1644.
8. Marie, ged. Gorinchem 12 Febr. 1647, overleden
jong.
9. Ma&, ged. Gorinchem ‘7 Febr. 1649, overleden
jong.
10. Christia, ged. Gorinchem 23 April 1661.
Voor notaris Brouwer te Gorinchem (dl. 4046)
verschijnt 27 Sept. 1663 Lambertus van Meerten
outschepen als oom en voogd van Cornelis, Niesken,
Lysbeth en Christina Jans van Meerden en machtigt
Dirk van Eeten, marktschipper op Delft, om van
bewindhebbers der O.I.C. te ontvangen de verschenen gage van Evert Jans van Meerten.
Dit waren dus de in leven gebleven kinderen
van Jan Everts van Meerten. Zij verlieten Gorinchem
en vestigden zich te Utrecht. 19 Aug. 1674 verschijnt voor schepenen van Gorinchem Johan Huyberts Brouwer, raedt eïï vroetschap, als last en
procuratie hebbende van Cornelis van Meerten, Agnis
van Meerten, Elisabeth en Christina van Meerten,
gepasseerd te Utrecht 30 Juli 1674 voor notaris
Carel van Doorn ~(T’xIv, dl. 166). Cornelis wordt iñ
verschillende acten genoemd als gemachtigde van
zijn Gorcumsche familieleden met betrekking tot de
hiervoren vermelde erfenis van Hillegonda van
Meerten. In een acte, op 21 Nov. 1692 verleden voor
not. J. Brouwer te Gorinchem (dl. 4066), heet hij :
rentmeester van de Buchelse prove tot Utrecht.
Aldaar zal zijn na te gaan of hij zijn tak der familie heeft voortgezet.
IIbis. Lambert Evertsz /yan Meerten (zie Nederland’s
Patriciaat 1930 sub I), ondertrouwt te Gorinchem
18 Sept. 1639 en trouwt aldaar 6 Oct. d.a.v. :
10 dlaria Trebellius, dochter van Hubertus Trebellius,
predikant te Schelluinen en van Elisabeth Botters.
Zij werd begraven te Gorinchem 21 Dec. 1662.
Daarna ondertrouwt hij 14 Juli 1663 en huwt
31 Juli d.a.v.:
20 Elisabeth Lever, dochter van Cornelis Geerits
Lever 1) en van Elisabeth Colff en weduwe met
drie kinderen van Paulus van Steenwinckel.
Uit het eerste huwelijk sproten:
1. Huybertus, volgt onder 111.
2. Neesken, ged. Gorinchem 12 Oct. 1642, huwt
(inschr. niet gevonden) Cornelis waarsman.
3. Euert, volgt onder IIIbis.
4. Lysbetie, ged. Gorinchem 7 Juni 1647.
6. Cornelis, ged. Gorinchem 6 Mei 1660, jong overleden.
6. Kernelia, ged. Gorinchem 14 Oct. 1664, onder1) De leden der familie Lever komen ook voor met dennaam CoeZever. Vergelijk de aoten van 11 Juli 1653 en 30 Oot. 1658 (Fxrv dl. 81).
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trouwt te Gorinchem 7 Oct. 1676 (den 270~
attestatie gegeven naar Dordt) Pieter van Dzj’ck,
j. m. van Dordrecht.
7. Johannes, volgt onder IIIter.
Uit het tweede huwelijk sproten:
8. Apollonia, ged. te Gorinchem 1 Juni 1664, huwt
te Gorinchem 10 April 1689 Adriaan van Noordhoorn.
9. Wilhelmus, volgt onder IIIquater.

111. Hubertus (Huibert) vun Meeden (zie Nederland’s
Patriciaat 1930 sub TI), gedoopt te Gorinchem 29
Juni 1640, ondertrouwt aldaar 20 April 1664 en
huwt 6 Mei d. a. v. Eva Brouwer.
Uit hun huwelijk sproten:
1. Mariecheia, ged. Gorinchem 26 Maart 1666 overl.
vóór Dec. 1696.
2. Aletta, ged. Gorinchem 23 Juni 1666.
3. Joannes, ged. Gorinchem 18 Oct. 1668, overl.
vóór Dec. 1696. ’
4. Hillegonda, ged. Gorinchem 17 Oct. 1670, overl.
vóór 12 Dec. 1696, ondertr. te Gorinchem 12,
trouwt 28 April 1693 Daniël van Bree, j.m. van
Bommel.
6. Eva, ged. Gorinchem 19 Januari 1673, overl.
jong.
6. Lambertus, gedoopt Gorinchem 7 April 1676.
Voor hem, zijn zoons en diens nakomelingen
wordt verwezen naar Ned. Patr. 1914.
7. Zva, ged. Gorinchem 22 Juli 1676, overl. vóór
Dec. 1696.
8. Johannes, ged. Gorinchem 21 Aug. 1678.
9. Petrus, ged. Gorinohem. 14 Febr. 1680.
10. Wilhelmus, ged. te Gorinchem 18 Januari 1683,
overl. vóór Dec. 1696.
In een acte van 26 Sept. 1684 in het protocol
van notaris J. Brouwer te Gorinchem (dl. 4063)
worden vermeld: de 7 onmondige naegelate kinderen van Huybert van Meerten za., terw$ in een
acte, voor denzelfden notaris verleden, van 12 Deti.
1696 (dl. 4041) worden genoemd: Juffr. Eva Brouwers,
wed. van den heer Hubertus van Meerten in sijn
leven oud schepen en ooopman en Aletta, Lambartus, Jan en Pieter van Meerten, hun kinderen.
Aldus staat vast, welke kinderen ten slotte in
leven bleven,
IIIbis.Evert van Meerten, gedoopt te Gorinchem 7 Februari 1646 , geweldige provoost aldaar, huwt (inschrijving niet gevonden) Abigaël Enten, begraven
Gorinchem 16 Sept. 1714.
Uit hun huwelijk sproten:
1. Lnmbertus, ged. Gorinohem 28 Juni 1676.
2. Elisabeth, ged. Gorincthem 21 Januari -1678.
3. Johannis, ged. Gorinchem 31 Aug. 1681.
4. Euybert, ged. Gorinchem 23 Mei 1686.
IIIter. Johannes van Meerten, gedoopt te Gorinchem 23
Febr. 1669, chirurgijn aldaar, huwt te Gorinohem
18 November 1686 (ondertr. 4 NO?/& VJ Maria
Brouwer.
/_/-Uit hun huwelgk sproten-:
1. Maria, ged. Gorinchem 16 Aug. 1686, ondertr.
24 Jan., huwt Gorinchem 9 Febr. 1712 Jan van
Amerofigen, weG.
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2. Adrianus, ged. Gorinchem 10 Dec. 1687.
3. Lambert, ged. Gorinchem 21 Aug. 1689.
4. Henrica, ged. Gorinchem 23 Febr. 1691, onclertr.
‘63 Mei, tr. te Gorinchem 9 Juni 1726 Hendrik
Tillardt.
6. Huybartus, ged. Gorinchem 23 Nov. 1692.
6. Johannes, ged. Gorinchem 7 Aug. 1696.
7. Johanna’ ged. Gorinchem 26 Maart 1697, onclertr.
23 Mei, trouwt Gorinchem 9 Juni 1726 Peter van
Eew#aen.
8. Jan, ged. Gorinchem 17 Juni 1699.
9. Cornelia, ged. Gorinchem 2 April 1702.
IIIquater. Wilhelmus ( Willem) pan Meerien, gedoopt te Gorinchem 1U Aug. 1666, begraven ald. 9 Dec. 1716,
huwt Gorinchem 13 Nov. 1689 (ondertr. 30 Oct.
t. v.) Ma,*garetha Holthuysen.
Hun kinderen waren:
1. Elisabeth, ged. Gorinchem 18 Maart 1692.
2. Johanna, ged. Gorinchem 20 Febr. 1696, jong
overleden.
3. Lambert, ged. Gorinchem i!4 Juni 1696.
4. Johanna, ged. Gorinchem 2 Maart 1698.
Uit het vorenstaande blijkt, dat uit de 111~ generatie,
behalve Lambert Huybertszoon, nog tal van andere
mannelijke oan Meerten’s geboren werden. Zij hebben
voor een deel het geslacht helpen voortzetten. Wie in
deze nakomelingen belang stelt, verwijs ik naar de
kerkregisters.

Een en ander naar aanleiding van het huwelijk van den

.Hertoog‘ “bank _#ent,-__ ___~~ ~_ ~~~

door Ur. TH R . VA L C K LUCIASSEN.
Hoewel het huwelijk van den Hertog van Kent, den
jongsten zoon van het Engelsche Koningspaar, met Prinses
Marina van Griekenland en van Denemarken, dat door de
Britsche natie op 29 Nov. j.l. met zooveel luister en
geestdrift werd gevierd, thans reeds ruim een maand achter
ons ligt, zijn eenige heraldische en genealogische gegevens, hierop betrekking hebbende, voor onze lezers
wellicht nog van belang.
In Groot-Brittannië zijn - evenals in verschillende
andere landen - de kinderen van den Souverein de
eenige leden van wapengerechtigde geslachten, op wie
het vaderlijk wapen niet automatisch overgaat, aangezien
het Koninklijk wapen (gevierendeeld : 1 en 4 Engeland,
2 Schotland, 3 Ierland) niet alleen dat van den regeerenden vorst, maar tevens ook het Rijkswapen is.
Dit laatste is ongewijzigd gebleven sedert 1837, toen
Koningin Victoria den troon beklom en het voorheen
gevoerde hartsohild van het Koninkrijk Hannover, dat
zij op grond van de aldaar geldende Salische wet niet
kon beërven, daaruit werd weggelaten.
Geen zoon of klemzoon in de mannelijke lijn van
den Engelschen Koning is derhalve gerechtigd een
wapents--voeren voordat hg hiertoe bij ,,Royal warrant”
door den Kòoìug_is gemachtigd. Het hun verstrekte
wapen, dat steeds èen breuk vertoont van het Koninklijk blazoen, wordt in H. M. College of Arms, Queen
Victoria street, geregistreerd.
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De zoons van den Koning voeren allen als breuk een
zilveren barensteel met drie hangers, welke laatste niet
driehoekig doch vierkant zijn en van verschillende
onderscheidingsteekentjes zijn voorzien. De barensteel
loopt - in tegenstelling tot de hier te lande geldende
heraldische regelen - over de geheele breedte van het
bovenschild en is bovendien aangebracht om de halzen
der schildhouders (leeuw en eenhoorn) en om die van
den leeuw van het helmteeken.
De hierboven genoemde onderscheidingsteekentjes,
waarmede de hangers van den barensteel zijn beladen,
dienen om de wapens der verschillende prinsen van het
Koninklijk Huis onderling te onderscheiden. Alleen de
oudste zoon, de Prins van Wales, voert den lambel zonder
eenige onderscheiding. Hij werd hiertoe gemachtigd op
4 tiaart 1911, terwijl de Hertog van York de ,Royal
warrant” op 20 Sept. 1912, de Hertog van Glocester, de
tegenwoordige Hertog van Kent en Prinses Mary (nu
Princess Royal, gravin van Harewood) deze op 31 Maart
1921 ontvingen. Voor den Hertog van York werd de
barensteel voorzien van een blauw ankertje op den
middelsten hanger (als zinspeling op zijne maritieme
opleiding); voor den Hertog van Glocester van een blauw
kruisje op den 1”” en 3”” hanger en een blauw gaand
leeuwtje op den middelsten hanger; voor den Hertog
van Kent van een blauw ankertje op iederen hanger
(vermoedelijk eveneens in verband met zijn maritieme
opleiding) en voor Prinses Mary van een blauw kruisje
op iederen hanger.
Koninklijke kleinzoons (als bijv. Prins Arthur van
Connaught) voeren een barensteel met vijf hangers met
verschillende onderscheidingsteekentjes enz.
- ~- DB -~&Jan--%~im~~
wapen met schildhouders, het schild omgeven van het
teeken van de Orde van den Kouseband en gedekt door
een kroon van een heel en twee halve breedarmige
kruisen en twee leliën, waarboven - heraldisch niet zeer
fraai - een aanziende gouden helm is geplaatst, wederom
gedekt door een zelfde kroon, waarboven als helmteeken
een gouden gaande leeuw, wederom gekroond als boven
en omhangen met den barensteel van het schild. Het
geheel is geplaatst op een grasgrond, waaruit, distels,
rozen en klaverbladen spruiten (de emblemen van Engeland, Schotland en Ierland).
Het wapen van Prinses Marina is dat van Griekenland
(in blauw in zilveren kruis) met als hartschild Denemarken, gedekt door een koningskroon, doch zonder
schildhouders. Ook haar wapen moest officieel in Engeland worden erkend en in October j. 1. werd zij gemachtigd om na haar huwelijk dit geaccoleerd te voeren
aan dat van haren gemaal - in Engeland noemt
men dit een ,married achievement” - met gebruikmaking van diens kroon, helmteeken, dekkleeden, schildhouders en grasgrond, echter met gesloten helm en
met. dien verstand0 dat, wanneer zij dit wapen ,,on
her own account” voert, helm, helmteeken en dekkleeden
vervallen l).
Een Engelsch blad heeft de bgzonderheicl vermeld,
1) Zie Dr. Charles A. H. Franklyn M. D., M. R. (‘. S., F. S. A.
(Soot). The armorial bearings of H. R. H. The Dnke of Kent and
H . R . H . P r i n c e s s M a r i n a o f Greece ad Llenmark. 111. Londen
Newe, 24 Nov. 1934.

ar
schijnt het’ aan de aandacht der Engelsche berichtgevers
ontgaan te ziin. dat H. K. H. Prinses Juliana niet allee; als nicht ‘en gast van Prinses Alice, gravin van
Athlone aan de bruiloft deelnam, doch ook, als zijnde
zeer na aan de bruid verwant, hiervoor in aanmerking
kwam. Immers was Grootvorstin Wladimir van Rusland,
de moederlijke grootmoeder van Prinses Marina, : eene
half-zuster van wijlen Prins Hendrik.

dat zoowel het vorstelijk bruidspaar als de 8 bruidsmeisjes van Prinses Marina Koning George 11 van
Engeland tot gemeenschappelijken voorvader hebben.
Onderstaande tabel moge de juistheid hiervan aantoonen.
Hierbij zij opgemerkt, dat verschillende der vorstelijke
personen in quaestie deze afstamming ook langs een
andere dan de hier aangeven lijn kunnen bewijzen en
gedeeltelijk onderling veel nader verwant zijn. Zoo

George II Koning van Groot-Brittannië en Ierland,
Keurvorst van Hannover (1683-1760)
0.1 &.

I

I

I

Frederik Lodewijk,
Prins van Wales
(1707-1751)

1

0.

I

(1723?72)
Frederik 11 Landgraaf
van Hessen-Kassel
0. 1
a.
Karel Landgraaf van
Hessen-Kassel
(1744-1836)

Stadhouder ‘Prins Willem V
(1748-1806)

0.‘1 a.

I
’ iz!

0. ‘1 a.
Victoria Koningin van Groot-Brittannië en Ierland,
Keizerin van Indië
(181gx1go1)
Albert Prins van Saksen-Coburg-Gotha, Prins Consort

Victoria
(1840-1901)
x
Frederik 111
Dnitsoh Keizer,
Koning van
Pruissen
0. l a.
Soyhia,
van Pruissen
(1870?g32)
Constantijn Koning
der Hellenen
(zie hiernaast)

I

Edwaid VII
Koning van Groot-Brittannië en Ierland enz.
(1841-1910)

Alfred
Hertog van
Edinburg,
Hertog van
Saksen-Coburg-Gotha
(1844-1900)

(1833-Z971
Frans Hertog van Teek

X

Alexandra
Prinses van Denemarken
(zie hiernaast)

I

I
Getrg:

0.1 a.

Viotoria Melitta (1876-)

V
Koning van Groot-Brittannië en Ierland enz.
(1865-)

X

Kyriel Wladimirowitch
Grootvorst
van Rusland

X

Mary Prinses van Teek
(zie hiernaast)

I

0.1 a.

I
Catharina

Prinses
van Griekenland
en van
Denemarken
(1913-)
bruidsmeisje.

0.,Ia.

I

Albert
Hertog vanYork
(1895-)

I

Prinses
Elisabeth
van York
(1926-)
bruidsmeisje.

0.

a.

Ï
George
á;ra
H e r t o g Grootvorstin van
van
Rusland
Kent
(1909-)
(1902-)
bruide- b r u i d s meisje.
gom.

I

I

I

Willem Hertog van SleesawijkHolstein-Sonderburg-Glu&sburg

I

chriitiazn 1X
Koning
van
Denemarken
(1818-1906)

WLZ 11
Koning der Nederlanden, Groothertog
van Luxemburg
(1792-1849)

0. I a.

I

,,. 0. a.
l
Louise Carolina
van Hessen-Kassel
(17ysX1867)

I

I

Mary adelaïde
van Cambridge

0. I a.

II

Koning
der Nederlanden,
Groothertog van
Luxemburg
(1772-1843)

Adolf Frederik
Hertog
vau
Cambridge
(1774-1850)

August
Hertog
van Kent
(1767-1820)

Prinses
van Griekenland
en van
Denemarken
(1904-)
bruidsmeisje.

(17ogx175g)
Stadhouder Prins Willem IV

George 111 Koning van Groot-Brittannië en
Ierland, Koning van Hannover (1738-1820)

I
Eduard

I
Irène

Maria van Hannover

l

a.

I

Anna van Hannover

I

0.

I
0.

I a.

I

I

’

a.

I

George 1
Willem 111
Alexandra
Adolf HerMary
(1844-1925) Koning der
Koning der
tog van Teek,
PrinNederHellenen,
sedert 1917
ses
X
Edua?d VII
Prins van
Hendrik
landen,
Cambridge,
VZl
(zie hierGrootDenePrins van Markies van
Teek
naast)
marken
BattenCambridge
(1867-) hertog van
(1846-;953)
Luxemburg
enz.
berg
X
(1868+927)
George (1817-1890)
0.1 a.
V0. 1 a.
0.1 a.
0. a.
Í
I
I
(zie
Nicolaas
Constantijn
George
Wilhelmina
Alexander
George
hierPrins
Prins van
Koningin der Koning der
Albert
Cambridge
naast). Nederlanden Hellenen ‘enz.
GriekenVS*
Prins van
Markies
Grieken- land en
Battenberg,
van
(1880-)
land
van Denesedert 1917
Cam(1868Z1g23)
Hendrik Hertog van
en van
marken
Sophia van
Mountbatbridge
Pruissen
Mecklenburg-Schwerin,
Dene(1872-)
ten, Markies
enz.
(zie hierPrins der Nederlanden
marken
van Caris(1895-)
naast)
brooke
enz.
’
(1869-)
1
(188~)
0.1 a.
0.J a.
Beatrice
(1357-)

I

I

x

I

L;dy
Iris
Mountbetten
(1920~)
bruidsmeisje.

I

L&dy
:;:y
bridge
(1924-)
bruidsmeisje.

Juliana
Prinses
d e r
Nederlanden
(1909-)
bruidsmeisje.

I

EugBnie
Prinses van
Griekenland
en van
Denemarken
(1910-)
bruidsmeisje.

I

I

Marina
Prinses ,van
Griekenland
en van
Denemarken

as

KORTE MEDEDEELINGEN.
Gemeentewapen.
Bij K. B. van 2 October 1934, No. 26 is aan de gemeente Beilen, provincie Drenthe, het navolgende wapen
verleend :
In sinopel twee van elkander afgewende bijlen van
zilver, gesteeld van goud.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.
Schildhouders :
ter rechterzijde een wildeman, omkranst en omgord
met loof, in de vrije hand over den schouder dragende
een voor den eeredienst bestemde steenen bil met houten
steel, alles van natuurlijke kleur;
ter linkerzijde een geestelijke, van natuurlijke kleur,
gekleed in een gewaad van sabel, dragende op de vrije
hand een witten valk van natuurlgke kleur.

Waterschapswapens.
Bij K. B. van 24 October 1934, No. 66, is aan het
Zeewerend Waterschap ,, Westerpolder-Zeedijlrell otrder
Holwerd”, gevestigd te Holwerd, provincie Friesland,
het navolgende wapen verleend :
In zilver een doorsneden schildhoofd, boven van azuur,
onder van goud en drie omgekeerde punten, uitgaande
van de onderzijde van het schildhoofd en den beneden
schildrand rakende, de eerste van sinopel en beladen
met een gouden kroon van drie bladeren en twee parelpunten mede van goud, de tweede en de derde van sabel.
Het schild gedekt met een._~gouden_ ~kroon~ vandrie.
bladeren en twee paarlen.
Bij K.B. van 24 October 1934, No. 66, is aan het
Zeewerend Waterschap ,Oosterpolder-Zeedijken onder
Bolwerd”, gevestigd te Holwerd, provincie Friesland,
het navolgende wapen verleend :
In zilver een doorsneden schildhoofd, boven van azuur,
onder van goud en drie omgekeerde punten, uitgaande
van de onderzijde van het schildhoofd en den beneden
schildrand rakende, de buitensten van sabel, de middelste
van sinopel en beladen met een gouden kroon van drie
bladeren en twee parelpunten mede van goud.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.
Bij K.B. van 24 October 1934, No. 56, is aan het
Zeewerend Waterschap ,, De Engzuierunzerpolder”, gevestigd te Engwierum, provincie Friesland, het navolgende
wapen verleend :
In sinopel een bijenkorf van goud en ter weerszijden
van het boveneinde van den korf een bij van hetzelfde,
vliegende naar den korf. Een doorsneden schildhoofd,
boven van azuur, onder van goud.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.
---_
Bi K.B. van 24 October 1934, No. 66, is aan het
Zeewerend Waterschap ,, Ternaarderpolder”, gevestigd te
Ternaard, provincie‘ Friesland, het navolgende wapen
verleend :
In zilver een doorsneden schildhoofd, boven van azuur,

80
onder van goud en drie omgekeerde punten, uitgaande
van de onderzijde van het schildhoofd en den beneden
schildrand rakende, de eerste en tweede van sabel, de
derde van sinopel en beladen met een gouden kroon
van drie bladeren entwee parelpunten, mede van goud.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Banga. Blijkens een nog aanwezig oaohet voerde
Sijds Tjeerds Banga (1702-1746, burgemeester van
Franeker) : gedeeld : 1. Doorsneden: a. in rood een
gouden aanziende ossenkop ; b. in blauw drie gouden
klaverbladen, 1 en 2; 11. in goud een halve zwarte
adelaar, uitgaande van de deellijn. Schild gekroond. Op
een fragment, overgebleven van een geschilderde slede,
komt dit zelfde wapen voor, echter zonder de rechterhelft en met de klaverbladen gerangschikt 2 en 1.
Zijn kleinzoon Dr. JeZZe Banga (1786-1877) voerde,
blijkens den grafsteen van zijn dochter Sijdske MulierBallga en den zegelring van zijn kleinzoon Jelle Banga :
gevierendeeld : 1. een schuinsrechts geplaatste tak van
een wijnstok, het afgesneden uiteinde omhoog, voorzien aan de onderzijde van een druiventros, aan de
bovenzijde en het andere uiteinde van 2 (of 4) bladeren ;
2. een aanziende ossenkop; 3. een zwaan, zwemmend
op water; 4. een figuur, gelijkend op een schuinlinks
geplaatst hoefijzer, de uiteinden omhoog en een geopenden knijptang, de bek omhoog, dooreen gestoken.
Gekroonde helm. Geen helmteeken.
__Ka, iemand mij mededeelen,. welke de kleuren van
dit wapen zijn en waaraan het 3e en 4e kwartier ontleend kunnen zijn (het le kwart.ier slaat blijkbaar op
het beroep van zijn vader, Mr. Tjeerd Sijdses Banga,
die w@rkooper was).? Allianties met de geslachten Cosier
(Bolsward) en van der Kooi (Augustinusga).
P. v. E.
A.
Bisschop. (LI& 379) Catharina Bisschop, gehuwd met
Hendrik van Lith de Jeude, wordt met haar wapen
vermeld in k. 311 van jg. L van dit Maandblad (1932).
Men ziet uit het daar medegedeelde echter, dat haar
naam niet is Bisschop, maar Biscop en dat zulks ook
zoo is, blijkt uit de 3 inteekenacten van haar 3 huwelijken te Amsterdam, waar zij als Bis c op onderteekent,
als ook uit de inteekenacte van hare ouders aldaar,
waarbij de onderteekening eveneens is : ‘Bis c o p.
Zij huwde 10 Jacobus Ublenbroeck; 20 (ondertr. Amsterdam 18 Maart) 1706 Pieter Pietermaat en 30 (ondertr.
Amsterdam 11 Aug. 1716) Mr. Hendrik can L. de J.
voornoemd.
Haar ouders Dr. med. Jan Biscop en Susanna Biscop
teekenden te Amsterdam in den 21 Maart 1678.
w. w. v. It.
V.
Blauvelt Riccen. Te Purmerend bevindt zich een graftombe met volgend opschrift: Frederick Riccen castelei+ en hoofdofficier deser stede, bailliuw over de Beemster
en Wormer, naermaels raetsheer in den Hoogen Raad
over Hollant, Zeelant en Vrieslant, sterft 30 Sept. 1662
out 63 jaar.

31

32

Verder : Catharina van Muijlwgjck, z%ne vrouw, sterft ~ koopman ald., later te Harlingen. ob. 8 Febr. 1761.
begi. te Harlingen, tr. LeeuwYard& Juli 1702 Baukje;
20 Maij 1631 oud 34 jaar. - - ”
Bovenaan staan de wapens Blauvelt Riccen en van Tjerks Nieuwenhuis, geb. Harlingen 1676, ob. 8 Sept.
1749, begr. te Harlingen, dr. van Tjerk Feddriks en
Muijlw(jck. Het eerste is gevierendeeld : 1 en IV in blauw
een zilveren dwarsba,lk, vergezeld boven van twee bollen; Neynke Reyns. Uit dit huwelijk:
1. Neynke Mouter, geb. Leeuwarden Maart 1703, ob.
11 gn 111 in blauw een gouden rechterschuinbalk, vergezeld van boven en beneden van een ster (6) tusschen 26 Febr. 1761, begr. te Harlingen, tr. ald. 16 Dec. 1730
twee lelies, naar den balk gewend; hartschild over alles &ibrand Pieters Feytama, geb. ald. 4 Nov. 1703, ob.
ald. 4 Jan. 1774, zn. van Pieter Sijbrands en Elisabeth
heen: een galei (Purmerend).
Het tweede is in goud een dwarsbalk, vergezeld van Classes Botsma. Hij hertr. Harlingen 28 Oct. 1763
vijftien roode bollen, boven naast elkaar 6 en 4, bene- Maartjen Jeltes Naecta.
2. Anna Mouter, geb. Leeuwarden 13 Jan. 1711, ob.
den 3, 2, 1.
Harlingen 13 Juni 1782, tr. ald. 7 Nov. 1733 Dr.
Aan weerszijden zijn vier kwartieren:
1. Mu$wijck. Gooitjen Stinstru, geb. ald. Juni 1703, geneesheer ald.,
1. Blauvelt Riccen.
2. Veenlandt.
ob. ald. 6 Dec. 1764, zn. van Simon Joannes en lrijntje
2. Sael
(in zwart een zilveren paal, beladen
Goodtjens Braam.
met een roode hoorn).
3. ltske Mouter, tr. le Pier Oeps Tichelaar; tr. 20
3. Cool.
Ds. Jacobus Hesseling.
3. Riccen
(alleen de schuinbalk met de ster
4. Trijntje Mouter, geb. 3 Sept. 1713, ob. 22 Aug.
1784, begti: te Harlingen.
en lelies).
4. de Witt.
Alle verdere gegevens omtrent dit geslacht en om4. Staart
(in rood een gouden keper).
trent de nakomelingen van Itske Mouter en haar beide
De afstamming van Catharina van Mu$wQck is bekend echtgenooten zijn zeer welkom.
en daardoor dus ook de volgorde harer kwartieren.
Een ijzeren geldkist, die wellicht afkomstig is van
Daarnaar moeten de kwartieren links zoo gelezen I,Villem Pieters Mouter, vertoont een wapen met een
dwarsbalk. Kan dit misschien zijn wapen zijn en zoo ja,
worden :
zijn
de kleuren ervan dan bekend?
3.
4.
2.
1.
A.
P. v. E.
Swart.
Riccen.
Sael.
Blauvelt Riccen.
Tienhoven (van). (LII, 362, 382). Gzjsbert van Tienhoven, geh. met Kla&nn Christina van den Bogaard,

. . . . iticcen.

Frederik BlauGelt Riccen.

voerde inderdaad het door Rietstap vermelde wapen
met den halven leeuw.
Voor de afstammelingen van .genoemd echtpaar zie
den eerstvolgenden jaargang van Ned. Patriciaat. De
Redactie van dit jaarboek is bereid den inzender op
aanvraag de gewenschte inlichtingen te verschaffen.

I-

Mr. Frederik Blauvelt Riccen,
geb. 1689, t 30.9.1662.
Weet iemand wie deze kwartieren voorstellen, of de
afstamming ervan? Er leefde te Enkhuizen ook een
Rudolf Riccen Reimerszn, die huwt Jan. 1699 Remergia
Westfalen, geb. Enkhuizen. Verder was een Mr. Pieter
Blauvelt gen. Blauscu$ schout van Enkhuizen in 1627
en ‘34.
Riccen werd ook geschreven Rixen en Rijcksen.
Q. M. L E D E B O E B .
Berlin-Schmargendorf.

R E D.

Verstegen-Bos. Is de in Nederl. Patriciaat, 10en jrg.,
p. 299, sub V genoemde Elisabeth Bos, moeder van
Fl o r i d a Cor n e 1 ia Verstegen, geb. Dei12 April 1790,
+ Rhenoy 4 Juni 1837, een zuster van de in Ned. Patr.,
19en Jrg., p. 114 genoemde Corwelin Bos, ged. Renooi
22 Dec. 1764enz., dr. van Floris en C o r n e l i a Boellaard? Voor een kwartierstaat ontvang ik gaarne gegevens omtrent hare voorouders enz. en van die van
haar man Melchior Perstegen (Boellaard bekend).

Burg (van den). Gevraagd de ouders (voorouders)
van Gerrit Kobusz. (van der1 Burg). Hij was gehuwd
mer Annetje CocGnse en liet 1791-1806 te Hoevelaken
een aantal kinderen doopen.
M . c. SIGAL.
Vlaardingen.

Utrecht.
l

Haes (de). Wie waren de ouders en hoe luiden de

k w a r t i e r e n v a n Jacoba de Haes (geb. . . ., ge&. . . .)
welke in 1667 huwde met Albert ‘van Lidth de Jeude,
zoon van Cornelis X Anna Wijnants van Resant?
B.

T

r

V.Ir.D.J.

Mouter. Pieter Willems Mouter, vermeld in de Doopsgezisde Gemeente te Leeuwarden 1682-1720, tr. (procl.
te Harlingen 14/20/27 Jan. 1672) Jetske Jans, van Harlingen. Hun zoon is:
ràllem Pieters Mouter, geb. Leeuwarden Sept. 1676,

(
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DE NËDERCANDSCHË LEEUW
MAANDBLAD VAN HET

Koninklijk Nederlands& Genootschap YOOP Geslacht- en Wapenkunde,
Correspondentie, bestemd voor het B e s t uur ,
gelieve men te riohten tot den waarn. se cretaris Dr. J. Pa. oa MoNTE vmLoRm, Bleymbwg 5, ‘s-Gravenhage.
Alle overige corraspondontie (niet be-

Dit blad verschijnt aan het begin van iedere
maand en wordt aan alle leden van het Genootschap toegezonden.
Bijdragen en correspondentie, bestemd voor
het Maand blad, zoomede opgaven van
adresverandering gelieve men te riohten tot
den redacteur Dr. T E . R. VALCK LUCASSEN,
huUe Sparrenheìde, Driebergen.

stemd voor Bestuur of Redaotie) te richten aan
het Bureau van het Genootsohap,
Bleyenburg 5, ‘e-Gravenhage.

De redactie van het Maandblad wist er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of den inhoud der onderteekende stukken.
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No. 2.

LIII" Jaargang.
BESTUURSBERICHTEN.

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van Mr. J. Ac q uo y, te Eetde, oud-archivaris der
gemeente Deventer en sinds 1921 gewoon lid van het
Genootschap.

Tot lid zijn benoemd
c. L.

VAN

Prof.

Dr.

Es

VAN

C.

DER

HAVE.

.

.

:
.

QERRETSON. . . . . .

Puttershoek.
Utrecht.
Janskerkhof 11.

Mevr. de Wed. Dr. E. J. T HOMASBE N À
THUESEINE VAN DER H OOP-KNOTTENBELT

‘s-(f~at~enhage.
&mee&ackstraat jo.

Mej.

P.

G.

R

. . . . . . .

‘s&rar~et~hage.

. . . . . . . . .

Amsterdam (2).

ENEMAN

Beukstraat 139.

A.

RINQELINC~

Erammeretraat 1.

Adreswijzigingen.
Mr.

J.

A.

STAR

BUSMANN . . . . .

Bilthoven.
Sweelincklaan .39.

W.

Baron

A.

L

VAN

I TTERSUM

. . . . .

‘s-Gra~~enhage.

Bankastraat 122.

. . . . . . . . .

ABOUOHERE

Aerdeuhout.
h. de Koekkoek.

Jhr. Mr. J. E. W. Twrss QUARLES V A N
Wroenekw (Utr.)
UFF~RD.
. . . . . . . . .
h. Beukenburg.

R

. . . . . (tijd.) Nice (Fr.)

P H . F. W.

VAN

Jhr. J.

REICIEBSBERC~ VERSLTJYS , H a a r l e m .

OMONDT

Pacific Rôtel, Bue de Rivolà.

VAN

Spruitenboechetraat 3.

De Fritema-groep
in het Museum van Oudheden te Groningen,
door A D O L F PATHUIS.
In de nalatenschap van wijlen Mr. E. J. M. 1. Canter
Cremers, in leven rechter te Heerenveen (l- 1899), be-

Februari 1935.

vond zich een collectie van ongeveer SU B 60 oude geschilderde portretten, welke door den overledene uit het
ouderlijk huis, in de Heerestraat te Groningen, naar
Heerenveen waren overgebracht.
Het was te verwachten, dat, door de vermaagschapping
der familie Canter Cremers aan tal van oude Groningsche
geslachten, zich daaronder portetten van Groningers
zouden bevinden.
Aan den Conservator van het Museum van Oudheden
te Groningen werd welwillend de gelegenheid verschaft
uit deze verzameling die schilderijen te kiezen, welke
voor Groningen en zijn Museum op eenigerlei wijze vau
belang konden zin.
Tengevolge van deze gunstige beschikking kwam het
Museum in het bezit van een dertiental portretten alsmede van een familietafereel, dat bij nader onderzoek
een werk van Jan van Score1 bleek te zijn Het stelt
voor een vader, moeder en vier kinderen, starende naar
het lijkje van een kindje, dat op een tafel ligt, terwijl
de vader iets aanwijst, in een opengeslagen boek, waarschijnlijk een bijbel. De achtergrond vertoont een Italiaansch landschap met obelisk en aquaduct 1).
Dit groote stuk, metende 167 X 130 cN. en bestaande
uit zes lossa planken, werd op advies en met steun
van Dr. C. Hofstede de Groot terstond naar Berlijn
gezonden om door professor Hauser te worden gerestaureerd. De schilderij wordt uitvoeriger besproken in
het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen
Bonds). A f g a a n d e op mededeelingen van wijlen M r .
Canter Cremers meende Jhr. Mr. J. A. Feith een afbeelding
te hebben verworven van den stadssecretaris Belmer
1) Zie de afbeelding in het Mei-nummer van jaarg. 1933 van dit
Maandblad, als bijlage gepubliceerd van het artikel van den Heer
W. J. J. C. Bijleveld: Bijdrage tot de genealogie van het. geslacht
de Hertoghe (de Hertoghe van Oramael, de Hertoghe van Feringa).
2) Jaargang 1899-1900, blz. 124; zie ook het Jaarverslag van het
Museum van Oudheden te Groningen 1899, bladz. 7 en 12.

C’allter met zijn gezin. Deze conclusie werd destijds bestreden door Mejuffrouw W. J. Canter Cremers, die
verzekerde dat het stuk had behoord tot het erfdeel
van haar moeder, Jkvr. M. E. Alberda van Menkema,
en dat het afkomstig was van haar grootmoeder E. A.
de Hertoghe van Feringa.
Op grond hiervan noemde Dr. 0. J. Hoogewerff de
schilderij in zijn monographie over Jan van Scorel:
,Daniel de Hertoghe avec sa famille”. Deze naam kon
zich slechts een korten tijd handhaven. Het stuk moet
volgens kunsthistorici omstreeks 1525-1~30 vervaardigd
zijn, terwijl Doniel de Hertoghe eerst in 1641 werd geboren. Jarenlang had men toen genoegen te nemen met
den titel: ,, Onbekend echtpaar met kinderen”.
Maar ziet, het daghet. De Heeren V o r e n k a m p e n
W a s s e n b e r g h o n t d e k t e n i n L o n d e n e e n l a n g s fotogratlschen weg verkregen reproductie van een geschilderd
portret, waarvan het origineel eertijds voorkwam in de
verzameling van den Heer Arthur Kay te Edinburgh.
Bij nadere vergelijking kwam men tot het verrassende
resultaat, dat de geportretteerden van het stuk in
Engeland dezelfde personen waren als de oudersvan eerstgenoemde familiegroep, doch dan op lateren leeftijd s).
Op de teruggevonden schilderij komen ook de wapens
van het echtpaar voor, zoowel afzonderlijk als samengevoegd en in het laatste geval met twee engelen als
teuanten. Deze heraldische gegevens vormen dus een
nieuw uitgangspunt.
De Heer R. T. Muschart kwam tot de conclusie, dat
het mannelijke wapen door het geslacht Friterna gevoerd werd, terwijl het wapen der vrouw een tot nu
toe onbekend Harinxma-wapen moest zijn. ‘)
Na onderlinge vergelijking der kleuren op de fotopraphie van de schilderij te Edinburgh meen ik het
wapen der vrouw aldus te mogen beschriven:
Gevierendeeld: 1. in goud een halve adelaar van
zwart, uitgaande van de deellijn, 2. in zilver een zwarte
leeuw, 3. in zilver een roode leeuw, 4. 3 bladerlooze
eikels, de stelen omlaag. In het schildhart, over alles
heen, een achtpuntige gouden ster 5).
In het begin der 16” eeuw heb ik slechts twee Fritema’s aangetroffen. Het waren Reyner Fritema J r . ,
gehuwd met Berniera Jarges en Iuo Friterna, gehuwd
met Tjaertcke van Donia Beiden waren zij zoons van
Reinder van Frijtmn Sr. ,dijnasta in Frijtum en Humsterzee 6) bij Oldebove” in het Westerkwartier en van
Lucia (Luts) Wijppema, d i c t a rijbema of Wìjbenga,
3) In ,,L’art du portrsit en Frise au seieième siecle” door A. Wassenbergh, Leiden 1934, wordt ten onrechte beweerd, dat degroep
zonder kinderen het eerst vervaardiad werd en dus een ,huweliiksportret” moest zijn. De reproductie yan dit stuk is in genoemd werk
slecht. Een betere afbeelding wees duidelijk uit, dat de groep met
kinderen het eerst vervaardigd werd. Op &et stuk zonder kinderen
zijn de geportretteerden veel gezetter en vertoonen zij tal van kenmerken van lateren leeftijd. - Te Pieterburen hoort men van de ouden
uit het dorp de zeer strak omlijnde overlevering, dat er een vijftigtal jaren geleden op Diiksterhuis nog een portret van een echtpaar
aanwezig was - ,,wel 300 jaren oud” - dat bij de zelfde gelegenheid het lot van den bekenden geuzennap moest deelen. In ,,De
Ommelander Borgen”, blz. 6, wordt dit portret niet genoemd. Het
feit, dat Menkems en Dijksterhuis tijdens de verdwijning in éen
hand waren en dat de besproken schilderij het laatst in Engeland
was, geeft misschien eenige vrijheid om te mogen spreken van een
,,teruggevonden” stuk.
4 Zie het reeds hierboven aannehaalde artikel van den Heer W.
J. i.-C. Bijleveld.
9 De ster in het Fritema-wapen heeft ook 8 punten inplaats van zes.
s) Humsterlend.

filia unica ac Haeres in St. Petersbuiren”, provincie
Groningen.
Het Fritemahuis, reeds genoemd in 1463, lag ten
Zuiden van Niehove. In de kerk aldaar vond ik nog
een zandsteenen grafzerk uit de 160 eeuw. Het opschrift
was nagenoeg geheel afgesleten. Van de alliantiewapens
bleek het mannelijke ,,Fritema” te zijn. Op het vrouwelijke wapen stond helaas een gestoelte. Het eenige
wat ter plaatse nog aan het onderhavige geslacht herinnerde, was de naam van het gehucht Frijtum, gelegen
aan den ouden dijk ten Zuiden van Niehove. Het zal dus
de plaats zijn, waar eertijds het voorvaderlijk goed van
Reyner en Ivo, het Fritemahuis, stond. In de kerk te
Oldehove hadden de Fritema’s een grafkelder, doch ook
daar vond ik geen nadere gegevens.
Van Reyner Fritema Jr. valt weinig te zeggen. Hij
huwde Berniera Jarges. Haar wapen is overbekend en
is het dus uitgesloten, dat zij in eenig verband met de
geportretteerde vrouw zou staan.
Het vrouwelijke wapen, reeds een Harilrxma-variant
genoemd, doet daardoor direct aan Friesland denken,
terwijl ook Ico Fritema door Jhr. H. Baerdt van Sminia
Benige malen genoemd wordt in zijn.,Nieuwe naamlijst
van Grietmannen”. Ook in de ,,Nalezrng” op deze naamlijst door Mr. A. J. Andreae komt hij voor. Bovendien
blijkt uit deze werken, dat hij in nauwe betrekking tot
Groningen stond.
Bij het speuren in de genealogieën van Friesche geslachten zal men zoowel de groote willekeur in het gebruik der wapens als .het vele, in onze oogen althans,
vaak ongemotiveerde veranderen der familienamen opmerken.
Abraham Ferwerda zegt hiervan in zijn sAdelijk en
aanzienlijk Wapenboek”7) : ,, Deege Naamveranderingen
moeten iemand niet vreemd eoorkoomen, nadienze reeds
voor de aankomst der Vorsten in Friesland in gebruik
waaren; de meeste Edelen, die voor die tijd haare eajgene
Jurisdicties hadden en te hals en hoofd rechteden, wanneer
het gebeurde, dat zij of bij trouw, of door koop of op
eene andere manier hare woonplaatzen veranderden en
in een ander Regtsgebied overgingen, veranderden ook
hunne Namen en Waapens: maar nadat al het Regtsgebied op de Prinsen overging, en deeze overal der zaken
en regtsplegingen magtig Wierden, is ook verandering van
Naam en Wapens, als zijnde nu de oorzaak weggenomen,
opgehouden”.
Tot in de 16” eeuw werd het verwisselen van naam
en wapen veelvuldig toegepast. Men kan dus niet vragen
welk geslacht een bepaald wapen voerde. Hier moet
een antwoord worden gegeven op de vraag, door welke
persoon dit wapen werd gevoerd en van welken naam
deze zich bediende!
Hieronder zal ik trachten aan te toonen dat het bewuste ouderpaar is Ioo Friterna, ,Dijnasta in Frijtema,
Eqs, Satrapes in Wijmbritseradeel et Rauwerderhem,
Olderman in Sneek” en diens vrouw ,,Tjaertcke v a n
Donia, Filia in Sneek et Wolseinde, Erfpatrones van
het kapelaanschap van het Doniahuis te Sneek”.
Ferwerda 8) vermeldt van den stamvader van het geslacht Harinxma, Haring Donia gezegd Harinxma, dat :
,Zijn Wapen was een Zwarte Leeuw op een Gouden
_~
Deel 1 blz. 30.
s) Deel 1 blz. 55.
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Veld mei een gelijke Leeuw uitspringende uit een gekroonde Helm: Dit Wawen heeft alleen ziin Zoon Ewo in
Ylst behouden; want vier Zoonen hebbende, heeft ‘iede,
derzelvtr, behaloen gemelde Epo, door Plaatsverandering,
of Jurisdictie of Hu,welijk daartoe gedreeven zijnde, een
ander Wapen aangenomen”.
Ter verduidelijking volgt hier eerst een schematisch
overzicht van de te noemen personen.

aan de Harinxma’s. Het lijkt mij zeer aannemelijk dat
d i t o o r z a a k w e r d , d a t - als op de schllderi, - d e
l e e u w v a n Albnda, van rood in een veld van goud,
aan het bestaande wapen werd toegevoegd door den
halven adelaar naar het eerste kwartier op te schuiven.
Het is waarlijk niet het eenige geval dat zich aldus
voordoet. In ,De Haan Hettema, Stamboek van den
Frieschen Adel”, vormen de beide wapens Hoptilla een
Reinder
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Met de genoemde vier zonen van Haring .Donia werd
de naam H a r i n x m a een vaste familienaam. Een dezer
broeders, A g g e Donia gezegd Harinxma, de betovergrootvader van Tjaertcke, voerde een gedeeld wapen:
1 een halve adelaar, uitgaande van de deellijn, 11
doorsneden: boven een leeuw, beneden 3 bladerlooze
eikels, de stelen omlaag. Dit is dus de oorspronkelijke
leeuw, waaraan 3 eikels zijn toegevoegd. Deze laatste
kunnen, bij vererf van goederen en rechten, van de
Htimmema’s gezegd H e t t i n g a afkomstig zijn, want er
wordt namelijk verondersteld dat Ymck Donia, een zuster
van Haring Donia, gehuwd was met Homme Hommema
gezegd Hettinga. De vermeerdering van het wapen met
een halven adelaar is voor ons doel van minder belang.
Daarover leze men van Pastor Reimers: ,,Das Adlerwappen bei den Friesen”.
Het komt ook wel voor, dat de eikels en de leeuw
in het wapen van Agge, voornoemd, van plaats verwisselen, terwijl een van zijn acliterkleinzoons zelfs den
leeuw wegliet, zoodat zijn wapen werd: gedeeld, 1 een
halve adelaar, uitgaande van de deellijn, 11 3 eikels.
Agge Donia gezegd H a r i n x m a huwde in 1403 met
Eis Bockema, dochter van den baljuw van Oostergo en
stichter van het klooster Thabor Rienck Bockema, d i e
op zijn beurt weer gehuwd was met een dochter van
F e y c k e Sckinghe tot Goënga. Door deze huwelijken
kwam het ,Sickingheguet” aan de Harinxma’s.
Boeke Harinxma, de achterkleinzoon van Feicke Sickinge en geboren uit de alliantie Harinxma-Bockema,
huwde met Qaet,s Dekema. Haar moeder was een A l b a d a
gezegd Rotterda, stammende van de Albadastins te
Goënga. Hierdoor kwamen goederen, dus ook rechten,

prachtig voorbeeld hiervan, terwijl daar bovendien is
na te gaan hoe het wapen Aggama van Walta werd
vermeerderd met emblemen van andere geslachten.
De kleuren van de beide leeuwen in het zoo juist gevormde wapen stemmen overeen met die op de schilderij.
Het eenig verschil is de kleur van het veld, dat voor
beide leeuwen volgens de theorie van goud zou moeten
zijn, terwijl de schilder daarvoor zilver gebruikte Het
is intusschen wel aan te toonen dat het geslacht A l b a d a
ook een rooden leeuw in een veld van zilver voerde.
Ferwerda g, vertelt ons dat ,,dit Oesltrchte von Albada
is eigentlijk oorspronkelijk l’an het Qeslnchte Qnlema ?Tan
Coudum, hebbende door Erfgoederen de Naam van Hesselinga aangenomen, gel2jlc in die tijden in Friesland geschiede, en naderhand de Naam val) Albada; als dafcraan gehuwt geweest zijnde, wgar door ze groote Erffenissen
gekregen hebben.”
De Galama’s nu voerden een roode leeuw in zilver!
In de talrijke varianten van het Harinxma-wapen
uit latere eeuwen komt de zwarte leeuw steeds in zilver
voor; de halve adelaar heeft daarbij het veld moeten
ruimen voor de 3 eikels. Mogelijk heeft ook de zucht
naar symmetrie hier een rol gespeeld.
De beschrijving van dat latere wapen luidt dan als
volgt: gevierendeeld, 1-4, 3 bladerlooze eikels, de stelen
omlaag, (diverse kleuren) ; 2 in zilver een zwarte leeuw ;
3 in zilver een roodo leeuw.
Het is niet vast te stellen, wa’nneer d e H a r i n x m a leeuw voor het eerst in zilver voorkomt.
De toepassing der kleuren was in de middeleeuwen
schijnbaar wel aan eenige willekeur onderhevig.
Q) Deel 1 blz. 5.

peicke, de zoon van Boeke Har&ma en Q«ets Dekema,
was hoveling te Sneek en grietman van Wijmbritseradeel. Uit zijn huwelijk met Luts Oenema werd Katrijra
Hnrinxma geboren. Haar rijkdom blijkt uit het testament dat in het Stamboek van den Frieschen Adel
is afgedrukt 10). Hierin wordt onder meer het boven
reeds vermelde ,Sickingheguet” genoemd. Zij huwde
met Lou Ockingn, die naast ridder van Jeruzalem en
burgemeester van Sneek, grietman was in Wijmbritseradeel en Rauwerderhem, een aanzienlijk heer dus!
Iugevolge een testamentaire beschikking moest hij den
naam DoGa aannemen. Van zijn grootvader van moederszijde, Lou Donia, wordt verondersteld dat hij een
Harinxma gezegd Donia was.
De dochter van Lou junior, Tjaertcke van Donia, de
geportretteerde, had dus een zeer rijke Harinxma t o t
moeder en van vaderszijde, zoo men wil, een H a r i n x m a
tot grootmoeder. Aan laatstgenoemde zal zij het te
danken hebben gehad, dat zij erfpatrones werd van het
kapelaanschap van het Doniahuis te Sneek.
Deze beide Harinxma’s hebben haar belangrijke goederen, dus ook rechten, aangebracht.
Haar man, .Zuo Friterna, die 29 D e c e m b e r 1 6 1 6 i n
functie trad als grietman van Langewold en Humsterland, werd ook tot die waardigheid geroepen in .Wijmbritseradeel eu R a u w e r d e r h e m . B o v e n d i e n w a s hij,
evenals de voorzaten in mannelijke linie van zijn v r o u w ,
olderman van Sneek, zoodat hij zijn machtsvergrooting
wel door zijn huwelgk zal hebben verworven.
Alles samenvattende acht ik het zeer aannemelijk, dat
Tjaertcke van Donia, stammende uit het geslacht Ockinga,
filia in Sneek et Wolseinde, erfpatrones van het kapelaanschap van het Doniahuis te Sneek, met den rijkdom
en de macht der H a r i n x m a ’ s ook het wapen van dat
geslacht heeft overgenomen.
Daar zij haar geslachtsnaam niet heeft doorgegeven,
immers haar nazaten zijn Fritema’s, is deze wapenverwisseling van korten duur geweest en weinig bekend
geworden. Latere samenstellers van kwartierstaten hebben aan Tjaertcke van Donia inplaats van het door haar
gevoerde Harinxma-wapen een der vele Ockinga-wapens
toegewezen l l).
Het kenmerkende verschil tusschen het wapen op de
schilderij en de Harinxma-wapens wordt gevormd door
de ster, die in het schildhart geplaatst is. Opvallend is het,
dat deze figuur niet in een hartschild voorkomt, dqch,
zooals de term luidt, ,over alles heen” is geplaatst.
Er zijn mij in Friesland slechts 2 gedeelde wapens
bekend, waarin de plaatsing van een figuur over de
deellijn is toegepast. Eén der beide gevallen betreft juist
het wapen van Lou Donia, Tjaertcke’s vader 11).
Veel pleit er dus voor, dat zij haar nieuw aangenomen
wapen op dezelfde wijze heeft gebroken met een ster
uit haar vaders schild.
Er kan echter ook een andere oorzaak achter schuilen.
Aan het einde der 16” eeuw stierf een tak der Harinxma’s
uit met de jong overleden zonen van Rienck Hayinxma,
heerschap in Slooten. Zijn grootvader, Pieter Cammingha,
zoon van den baljuw Qerrolt Cammingha, was eigenaar
geworden van den Camminghaborg. In het wapen der
Cammingha’s komt een hartschild voor, beladen met een
10) De Haan Hettema, deel 1 blz. 161.
1’) Vriendelijke mededeeling van den Heer Dr. A. L. Reerma van
voss.

gouden ster. Indien nu bewezen kan worden, dat Rienck
Aarinxmn van zijn grootvader Pieter Cammingha goederen en daarmede dus rechten geërfd heeft, welke aangeduid werden door een ster en dat deze, bij het uitsterven v’an zin familietak, op zën neef F e i c k e , z i e
boven, en vervolgens op diens kleindochter zijn overgegaan, dan is het verklaarbaar, waarom er een ster
in het schildhart van dit Harinxma-wapen is geplaatst.
ran den eigenaar van het reeds eerder genoemde en
b e l a n g r i j k e ,Sickingheguet” heb ik geen wapen gevonden, zoodat een eventueele invloed van deze bezitting
op het wapen niet is aan te toonen.
Het is moeilijk uit te maken welke kinderen met hun
ouders zijn geschilderd. Het meisje is het oudste, dan
volgen drie jongens. Deze volgorde is niet overeenkomstig de genealogie Fritema * 2). Hierin wordt van
geen der tien kinderen een geboortedatum vermeld,
zoodat twijfel aan de juiste volgorde niet ongegrond
mag heeten.
Zijn de kinderen om en om naar de grootouders van
vaders- of moederskant genoemd, dan zouden de namen
der drie oudsten Katrijn, Reinder en Lou of Lub, Lou
en Reder zin. Misschien kan dit later nog eens worden
uitgemaakt met behulp van andere of nieuwe bronnen.
Door het huwelijk van 1~ Fritema met, Tjaertcke
van Donia kreeg zijn geslacht vasten voet in Friesland
en is daar met andere vooraanstaande geslachten vermaagschapt 1s). Zijn moeder, Luts WZjbenga, was, t e
oordeelen naar den naam, ook een Friezin. Ivo zelf
heeft, behalve in zijn voornaam, alles van een echten
Groninger. Uit, zijn gelaatstrekken, op beide schilderijen, leest: men de stroeve fierheid van den Ommelander jonker, die door nie@ en door niemand gehin-

derd wenscht te worden.
Maar op welke wijze kon de schilderij vererven van
Ico Fritema op Elisabeth Anna de Aertoghe van Feringa?
De mogelijkheden zijn zeer vele. Bij herhaling zijn de
adellijke geslachten uit da Ommelanden onderling verwant, zoodat het bij dit groote kwartierenverlies a a n

een handigen onderzoeker niet moeilijk zal vallen elk
gewenscht resultaat te bereiken. Het gemis van betrouwbare genealogieën der meest voorkomende geslachten
liet zich bij dit onderzoek wel gevoelen en maakte het
aantal der vast te stellen mogelijkheden zeer beperkt.
Op de hierna volgende wijzen kan de vererving
hebben plaats gevonden.
Tabel 1.
1. Ivo Fritema X Tjaertcke van Donia.
2. Pieter Fritema X Mary Sjaerdema.
3. Catharina Fritema X 1589 Warmolt Hillebrandes.
4. Annje Hillebrandes X 1629 Coppen de Mepsche.
5. Anna Catharina de Mepache X 1650 Ludolf Tjaerda van
Starkenborgh.
6. Coppen l’jaerda van Starkenborgh X 1690 Eiddina Anna
Tjaerda van Starkenborgh. Zij was weduwe van Bojocco
van der Wenge. Uit haar eerste huwelQk werd geboren:
7. Philips Sigismund van der Wenge X Gesina Tjaerda van
Starkenborgh.
8. Odillia van der Wenge X Christoffel van Ewsum. Dit huwelijk
bleef kinderloos; haar neef is:
9. Edzard Jacob Tjaerda van Starkenborgh X 1684 Anna
Habbina Lewe.
12) De Haan Hettema. deel 1 blz. 282.
13) Heden ten dage is er te Sneek nog een zeer groote ,Fritemaetiohting”.
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10. Edzard Jacob Tjaerda van Starkenborgh X Elisabeth van
Diepenbrock.
ll. Anna Habina Tjaerda van Starkenborgh X 1761 Daniel
Onno de Hertoghe van Feringa.
12. Elisabeth Anna de Hertoghe van Feringa X 1789 Gerhard
Alberda van Menkema.
13. Maria Elisabeth Alberda van Menkema X 1829 Jacobus
Johannes Gunter Cremers.
14. Epimachus Jacobus Marius Ignatius Canter Cremers 7 1899.
15. Museum van Oudheden te Groningen.
Jhr. Gerhard Alberda van Menkema en Dijksterhuis, genoemd
in verband met de overlevering van den geuzennap en de schilderij,
was een kleinzoon van het echtpaar, dat vermeld wordt onder
nummer 12.
T a b e l 11.
1. Ivo Fritema X Tjaertcke van Donia.
2. Luts Fritema X Donwe van Herema.
3. Theodorus vau Herema X na 1603 Wemele Clant.
Dit huwelijk bleef kinderloos. Wemele was reeds weduwe
van Menno Friterna, zoon van Reyner Fritema Jr. en Berniera Jarges. Uit haar earste hnwelgk sproten Gosschalk
Fritema, Roelofjen Fritema ,,vrouwe tho Fritema, Oldehove
en Hummerse”, zie tabel III no. 4, en
4. Bernardina Fritema X William Mackdowell.
5. Johanna Emilia Mackdowell X 1648 Ulrich van Ewsum.
6. Christoffel van Ewsum X Odilia van der Wenge.
Vervolg: tabel 1 no. 9.
T a b e l UI.
Vervolg van tabel 11, no. 3:
4. Roelofjen Fritema X 1619 Luurt Wicheringe.
5. Menno Wicherioge X 1644 Helena Clant.
Menno en zijn broeders blüven kinderloos. Helena’s zuster,
Maria Helena, is de eenige erfgename van het gezin, daar
de nakomelingen van haar broeder en zusters spoedig uitsterven.
6. Maria Helena Clant X 1644 Allert Joost Clant.
7. Lucas Clant X voor 1674 Truida Clant.
8. UIcia Maria Clant X 1698 Unico Michiel de Hertoghe van
Feringa. Hij hertrouwde in 1711 met Maria Helena Eenens.
Uit dit tweede huwelijk werd geboren:
9. Daniel Onno de Hertoghe van Feringa X 1761 Anna Habina
Tjaerda van Starkenborgh.
Vervolg: tabel 1 no. 12.
Ook deze tabel kan een uitgangspunt z&i voor andere
mogelijkheden, welke onderling weinig verschillen.

De oudere generaties van het geslacht

(van Reigersberg) Versluys,
door Jhr. J. VAN REIUERSBER~ VE R S L U Y S .

De bewezen stamvader van dit geslacht, dat volgens
eene familie-overlevering om de wille van het geloof
uit Vlaanderen naar Zeeland uitweek, is:
1. Cornelis Christiaansz. [ Versluys], geb. Heinkenszand,
poorter te Vlissingen 20 Jan. 1627, gezagvoerder
in dienst der O.I. C., vestigt zich te Middelburg
1629, tr. (ondertr. Vlissingen 16 Sept. 1627) Lens
Samuels, geb. Middelburg.
Uit dit huwel+jk :
Pieter, volgt 11.

ll. Mr. Pieter Versluys, geb. Vlissingen, stud. Franeker,
promov. in het buitenland en vestigt zich als advocaat te Vlissingen 1662, begr. Middelburg (N.
Kerk) 21 April 1662, tr. Vlissingen 8 December
1664 Anna Voet, geb. Middelburg 24 Sept. 1627,

+ Middelburg 6 Maart 1696, begr. N. K. ald., dr.
van Aegidius en Johanna Delcourt.
Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, volgt 111.
2. Johanna Rebecca Versluys, geb. Middelburg 27
Febr. 1662, + Middelburg 6 Aug., begr. N. IK.
11 Aug. 1687, tr. St. Laurens 1 Oct. 1683 Simon
Mersen, geb. Middelburg 21 Mei 1666, thesaurier,
raad en schepen aldaar 1688-1703, i_ Middelburg
4 Juni en begr. N. Kerk ald. 12 Juni 1716, zn. van
Jacobus en ‘Maria Pottey. Hij hertr. 1.6 Mei 1699
Maria Tresel, wed. van Ds. Petrus Potteyen dr.
van Qalenus en Anna du Pré.
111. Mr. Conzelis Versluys, geb. Vlissingen 19 Sept.
1666, schepen van Middelburg 1681-1683, raad ald.
1684-1701, pensionaris van Middelburg 1692-1702
en 1716-1718, burgem. ald. 1719, adv. en fiscaal
van den Leenhove van Vlaanderen te Middelburg,
bewindhebber der O.I. C. ter kamer Zeeland, i_
Middelburg 4 Maart 1720, bega. ald., tr. 10 Oost
Souburg 6 Aug. 1690 Adrianu de Muincq, g e d .
Middelburg 27 Maart 1664, t ald. 4 Jan. 1696,
dr. van Alexander, kiesheer en burgemeester van
Middelburg, bewindh. 0. 1. C. ter kamer Zeeland, en Joanna Stal& ; tr. 20 St. Laurens 2 Mei
1696 Susacana Cornelia ‘can der misse van Waarde,
ged. Goes 10 Mei 1676, t ‘s-Gravenhage 23 Mei
1708, begr. Nisse, dr. van David, heer van Waarde
(Weerde), Nisse, ‘s Qravenpolder, Heinkenszand en
Overzand, burgemeester van Goes, gecomm. raad
van Zeeland, en Clara run Borssele l%an. der Hooge;
tr. 30 Middelburg 16 Sept. 1714 Susanna Radermacher, ged. Middelburg 23 April 1671, + ald.
4 Jan. 1733, dr. van Johan, baljuw van de Wateren
van Zeeland en bewindh. W. 1. C., en ,7ohnnna de
Haze en wed. van Mr. W i l l e m T h i b a u t en J a n
Walleran Sandra.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelia Johanna Versluys, geb. Middelburg 4

Sept. 1692, begr. Hulst 20 April 1735, tr. Middelburg 1 Febr. 1714 Mr Iman de Vriese, geb.
Hulst 9 Dec. 1686, griffier, van Hulst, fiscaal
der Admiraliteit van Zeeland, begr. Hulst 9 Mei
1736, zn. van Mr. Jacob, griffier van Hulst, en
Amtrlia Louise Cauw.
2 Pieter Versluys, geb.. 19 Dec. 1693, jong overl.
3. Alexander Versluys, tweeling met den voorgaande,
jong overl.
4. Stephanus, volgt IV.
6. Cornelis Versluys. tweeling met den voorgaande,
overl. 17 Jan. 1696.
Uit het tweede huwelijk:
6. Beertruid Persluys, geb. Middelburg 29 April

1697, t ald. 16 Jan. 1763, begr. ald. N. Eerk,
tr. 10 Middelburg 16 Oct. 1719 Mr. Pieter Rrool
Paspoort, ged. Middelburg 21 Febr. 1697, raad,
schepen en thesaurier van Middelburg, bewindh.
0. I. C. ter kamer Zeeland, t Middelhurg 17 Oct.
1726, zn. van Sacharias en Cornelia IYUZ dP Perre;
tr. 20 Leiden 4 Juni 1734 Mr. Doniel Luycx
Massis, ged. Middelburg 19 Aug. 1692, bewindh.
W. 1. C., f- Middelburg 18 Dec. 1770, begr. ald.
N. Kerk, zn. van Johan Luyckx en Jacoba Mnssis.
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7. Corfaelis, volgt IVbis.
8. Duvid, volgt IVter.
9. Clara Susanna Persluys, geb. Middelburg 15.Nov.
1’701, -i_ ald. Mei 1703 en begr. Middelburg 1
Juni d. a.v.
10. Anna Clara Versluys, geb. Middelburg 10 Jan.
1704, t Middelburg 24 Maart 1705.
IV. Stephanus Versluys, geb. Middelburg 20 Aug. 1694,
gouverneur van Amboina 23 Juni 1724, raad extraord. van Ned. Indië 19 Mei 17titi, gouverneurvan
Ceylon 3 Mei 1729, raad ord. van Ned. Indië 29
Juni 1731, i_ Batavia 27 Febr. 1736, tr. l0 (ondertr.
Batavia 4 Jan. 1722) Adriana de Haan, ged. Batavia
20 Dec. 1703,t ald. 22 Juli 1727, dr. van Maliheus,
gouverneur-generaal van Ned. Indië, en diens 20
vrouw Cutharina Lurelius; tr. 20 (ondertr. Batavia
12 Juli 1728) Geertruida M a r i a Xatsue, geb. Semarang.
Uit Xet eerste huwelijk:
1. Mr. Nnttheus Cornelis Versluys, heer van de Emer,
geb. Amboina, ged. Batavia, Holl. Kerk 10 Jan.
1723, raad en schepen van Breda 10 Nov. 1754,
onderdeken van de Boogschutters ald. 1786, t Princenhage, h. de Emer 15 Aug. 1811, begr. Middelburg, Oostkerk, graf 68, tr. Middelburg 6 Oct. 1746
zijn volle nicht M«gdalena Cornelia Versluys, geb.
tusschen 26 Aug. 1723-24, t Princenhage, h. de
Emer 2ti Aug. 1790, oud 66 j., begr. Middelburg,
Oostkerk, graf 67, 3 Sept 1790, dr. v a n M r .
Co/.nelis on Rosina Magdalenn Elisabeth van
Schinne. Geen kinderen.
2. Cornelia Anthonia Persluys, ged. Batavia 3 Aug.
1764, Holl. Kerk, t Batavia v66r ‘7 Febr. 1736.
IVbis. Mr. Cornelis Verslugs, geb. Middelburg 24 Sept.
1698, schepen, raad en thesaurier van Middelburg
172 1129, gecomm. raad van Zeeland 1731-1746,
fiscaal der Admiraliteit van Zeeland 17 Maart 1731,
t Middelburg 7 Dec. 1746, begr. N. Kerk ald. 16
Dec. d.a.v., tr. Rotterdam 14 Maart 1721 R o s i n a
lUn,qdnlenn Elisabelh oan Schinne, geb. R o t t e r d a m
18 Febr. 1700, ged. ald. 21 Febr. d.a.v., dr. van
Itnac, burgemeester van Rotterdam, en Magdalena
Adrirrna 1qan Qualbergh.
Uit dit huwelijk :
1. Mnqdt~lwan Cornelia Verslup. geb. tusschen 26
Aug. 1723 en 1764, j- Princenhage. h. de Emer
2d hug. 1790, oud 66 j., begr. Middelburg, Oostkerk, graf 67, 3 Sept. 1790, tr. Middelburg 6
Oct. 1746 haren vollen neef Mr. Maftheus Cornelis Versluys (zie hierboven onder IV 1.)
2. Cornelis qJacobus, volgt V.
3. Susan,?za Cornelia Yersluys, geb. 4 Jan. 1732, t
Leiden 9 Febr. 1820, oud 88 j., tr. Oosterhout
16 Juni I 764 Levin IVilhelm Baron von D r e b b e r ,
geb. Dreissen (Hannover) 1719, van 9 Sept. 17661772 ritmeester in Statendienst, t 178416.
V. Cor1reli.s Jncobus Yersluzls, ged Middelburg 21 Aug.
1720, schepen van Hulst, ontv. van de zettingen
van Hulsterambacht, equipage-meest,er v. d. Admiraliteit van Zreland te Middelburg, begr. Hulst 17
Maart 1762. tr. (ondertr. Antwerpen 8 Oct. en Hulst
21 Dec. 1746) Hulst 8 Jan. 1747 Maria Jacoba
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2\iaasthoven, ged. Hulst 12 Mei 1726, t ald. 12 Oct.
1797, dr. van Cornelis, schepen van Hulst en procureur aldaar, en Elisabeth van _Mekeren.
Vit dit huwelijk:
1. Corneille Mattheus Qsrsluys, geb. Middelburg 24
Mei 1747, verm. jong overl.
2. Mr. Cornelis Verluys, ged. Hulst 10 Nov. 1748,
raad 13 Juli 1771 en schepen 1774, 1776 en
1779 van Vlissingen, t Leiderdorp 17 Juli 1807,
tr. Vlissingen 24 Ser t. 1780 Zagdalena Muria
de Zitter, ged. Vlissingen 11 Sept. 1769, t Antwerpen kort vóór 1807, dr. van Hendrik Jansz@.
en Magdulena Elisabeth Per&. Uit dit huwelijk 3
jong overl. kinderen.
3. Cornelia Jacoba Persluys, ged. Hulst 17 Jan.
1761, i_ Hulst 24 Dec. 1830, tr. ald. 3 Sept. 1771
Willem Egbert Theodorus Pilris, ged. Hulst 16
Oct. 1743, griffier v a n Hulst en schepen van
Hulsterambacht, “1 Hulst 26 Sept. 1807, zn. van
Ds. Jan Wallem en Johanna Dorothea Streso.
4. Mari,lus Ebanuel Cornelis, volgt VI.
5. Iheodora Jacoba Cornelia Versluys, ged. Hulst
2 Febr. 1755, tr. Breda 17 Aug. 1774 E m a n u e l
Casparis Jacobus Paris, ged. Hulst 21 Oct. 1742,
griffier van Hulst 4 Nov. 1794, onder het FransChe
bewind ontvanger der Directe Belastingen, zn.
van Ds. Jan \Yillem en Johanna Dorothea Streso
en wednr. van Catharina Johanna Bodel.
6. Willem Cornelis, volgt VIbis.
VI. Jhr. Mr. Marinus Emanuel Cornelis Versluys, geb.
Hulst 9 Febr. 1752, pensionaris honorair van Vlissingen, raad van Midd@urg, lid Prov. Staten van
Zeeland vanwege de aidderschap, consul der 'Ver.
St. van N. A., met zijne wettige nakomelingen verheven in den Ned. Adelstand 18 Juli 1819, t Middelburg 29 Juli 1826, tr. Middelburg 28 Juli 1’794
(Jonkvrouwe) Marin Petronella van den Brande,
vrouwe van Couwerve, Gapinge en Nieuwland, geb.
Middelburg 3 Sept. 1766, t ald. 17 Sept. 1826, dr.
van J o h a n Pieter, Ridder Baronet, heer van Couwerve, Krabbendqke, Gapinge, Nieuwland en Poppekerke, bewindh. W. 1. C., schepen en raad van Mid.
delburg, en Maria Beuers.
Uit dit huwel+k:
1. Jkvr. Cornalin Johanna Versluys, geb. Middelburg
1 7 J u n i 1 7 9 6 , 7_ Elburg 27 Oat. 1844, tr. 10
Middelburg 1 Mei 1818 Ds. Johan Radermacher
Schorer, heer van Nieuwerkerke, geb. Middelburg
22 Juli 1792, predikant te ‘s Gravenpolder en
Harderwijk, t Harderwijk 14 Febr. 1840, zn. v a n
Mr. Jorrchim Assuerus Schorer en Maria Elisnbeth
Radermacher ; tr. 20 Doornspijk 12 Januari 1844
Dr. Hermannus Libertus Sels, geb. Groningen
18 Juli 1800, t Delft 16 Aug. 1846, zn. van
Adriaan en Mar,garetha Buseman en wednr. van
Jonkvr. Josine Eva Lewe van N$enstein.
2. Jhr Mr. Cornelio Jacobus Versluys, heer van
Krabbendijke, Nieuwland en Brigdamme, geb.
Middelburg 5 April 1797, raadsh. i. h. Prov.
Gerechtehof, lid Prov. Staten en Ridderschap
van Zeeland, t Middelburg 26 Febr. 1849, tr.
Middelburg 16 Oct. 1824 Maria Wilhelmina Schröder, geb. Rotterdam 7 Jan. 1801, + ‘s-Gravenhage

45
7 Juli 1884, dr. van Johan Hendrik Christoffel
en Johanna Petronella C&sius. Zie voor hunne
a&~~3n&ingen N e d . A d e l s b o e k 1 9 3 6 , p p .
3. Johan Pieter van den Brande Ve&uys, geb. Middelburg 6 April 1797, i_ aldaar 4 Nov. 1808.
4. Jhr. Willem Versluys, heer van Gapinge, geb.
Middelburg 3 Nov. 1798, $ Aagtekerke (gem.
Domburg), h. St. Jan ten Heere 6 Sept. 1876, tr.
Domburg 20 Oct. 1836 Elisabeth Cornelia Massée,
geb. Middelburg 27 Jan. 1809, + ald. 7 Dec. 1891,
dr. van Pieter en Elisabeth Wagener.
6. Jkvr. Adriana, Maria Versluys, geb. Middelburg
26 April 1800, -i- Velp 16 Maart 1872, tr. Middelburg 27 April 1820 Mr. Johan François Bijleveld, heer van Serooskerke, geb. Middelburg 8
Nov. 1794, burgem. van Middelburg, lid Prov.
Staten van Zeeland, lid 2e Kamer Staten-Generaal,
t Velp 16 Juni 1876, zn. van Mr. Cornelis Gerrit
en C’ornelia Christoffelina Anna van Qoethem.
6. Jhr. Mr. Johan IJan Reigersberg Versluys, h e e r
van Poppekerke, geb. Middelburg 4 Juli 1801,
ontving bij den doop de toevoeging can Reigersberg (naar zijn overgrootmoeder van moederszijde
Maria van Reigersberg), lid Ged. Staten en Ridderschap van Zeeland, t Middelburg 13 Maart 1866,
tr. ald. 14 April 1826 Jkvr. Susanna Maria de
Haze Bomme, geb. Middelburg 26 Oct. 1800, i
ald. 28 April 1890, dr. van Jhr. lI.illem Anthonie,
schepen van Tholen, raad in den Hove van Vlaanderen, lid Dep. Bestuur van Zeeland, ontv. Directe
Belastingen te Middelburg, en Catharina Reiniera
Aelmans. Zie voor hunne afstammelingen Ned.
Adelsboek 1936, pp. 380-383.
7. Jkvr. Magdalena Susallna Versluys, geb. Middelburg 1 Sept. 1803, f- ‘s-Qravenhage 6 Dec. 1869,
tr. Middelburg 28 Aug. 1829 Jhr. Willem Abram
Gevers, geb. Rotterdam 3 Sept. 1804, Rijksbetaalmeester, t ‘s-Gravenhage 22 Nov. 1876, zn.
van Jhr. Mr. Clazcdius Pieter en Catharina Frederika de Bruyn.
8. Jkvr. Charlotte Persluys, geb. Middelburg 2 Sept.
1804, + Oostkapelle 17 Oct. 1881, tr. Middelburg
23 Maart 1827 Jhr. Pieter Damas run Citters,
heer van Gapinge, geb. Middelburg 14 April
1802, zee-officier, lid Ged. Staten van Zeeland,
i_ Oostkapelle 4 Febr. 1888, zn. van Jhr. WiEZem
en Maria Petronella des H. R. R. Gravin v a n
Aogedorp.

9.

Jkvr. Sophia. Versbuys, geb. Middelburg 26 Sept.
1804, j- ald. 10 Febr. 1869, tr. Middelburg 31
Mei 1826 Adrianus Pické, heer van Oud en Nieuw
Vosmeer, geb. Goes 8 Oct. 1800, zee-officier,
burgem. van Koudekerke, lid Prov. Staten van
Zeeland, ridder M. XT. O., t Koudekerke 24 Jan.
1850, zn. van Ds. Petrus en Sophia Jacomina
Slotemaker.

VIbig. Willem Cornelis Versluys, heer van de Emer, ged.
Hulst 23 Febr. 1767, kapitein inf. in Franschen
dienst tot 1790, daarna in dienst der Ver. Nederlanden, gepens. 28 Jan. 1796, bewoonde na den
dood va,-zin oom Mr. Matheus Cornelis Verslu ys
het Huis ,de Emer” onder ,Princenhage, t Leiden
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12 Jan. 1820, tr. 1” Breukelen 10 Oct. 1791 Jacoba Brigitta Radermacher, ged. Amsterdam 23
Juni 1763, i_ Utrecht 27 Dec. 1794, dr. van Johan
Cornelis en Maria Anna Arendina du Peyrou; tr.
20 Leiden 12 Oct 1796 isabella (Baronesse) van Massow, ged. Zaltbommel 29 Juli 1769, t Leiden 12
Juni 1809, dr. van Hendrik Johannes en Arnolda
Judith Goris.
Uit het tweede huwelijk:
Mr. Motthieu Corneilte Etienne Versluys, h e e r
van de Emer, geb. ‘s-Gravenhage 3 Sept. 1798,
=i- ongeh. Prinoenhage, h. de Emer 16 Oct. 1844. (Over
zijne aanzienlgke nalatenschap werd tot in hoogste
instantie een proces gevoerd, aangezien er voldoende
aanleiding bestond tot twijfel aan zijn geestvermogens, toen hij testeerde.)
IVter. Dauid Persiuys, geb. Middelburg 14 Juli 1700,
fiscaal van den Leenhove van Vlaanderen, drost in
Gelderland 1736,tvermoedelijkEmmerik,begr.Dwingelo 19 April 1767, tr. Nijmegen 16 Oct. 1726 Ernestine Louise Baronesse van Voorst, geb. Nijmegen 29
Nov. 1703, ged. aldaar 12 Dec. d.a.v., beleend met
het goed Hietbrink onder Bathmen 11 Mei 1769,
dr. van Baron Frederik Hendrik en Geertruid van
Ewsum. Dit echtpaar kwam in April 1763 uit Eelde
te Dwinge10 en vertrok later naar Emmerik. Zij
hertr. Dwinge10 22 Sept. 1776 Tobias Huls, schepen
en rentmeester van Emmerik, wednr.
Uit het eerste huwelijk:
1. Susanna Henrietta Persluys, geb. 29 Juli 1726,
begr. Dalen, tr. 10 Batavia Willem Abbenbroek,
ged. Leiden 28 April 1716, predikant te Batavia
1743, begr. ald. 11 Sept. 1760, zn. van I’I’iZlem
en Maria Schrevelius; tr. 20 Diepenveen, h. Roobrug 10 Sept. 1763 Aarnout van Suchtelen, heer
van de Haere, geb. Deventer 16 Sept. 1698. burgemeester van Deventer 1740, t Ommen 29 Maart
1768, zn. van Dr. Arnold en Anna A.le$a van
Suchtelen en wednr. van Johanqaa Vijfhuis; tr.
30 Coevorden 26 Maart 1769 Rijk Halo Ridder,
officier, begr. Dalen ‘).
2. Cornelis Johanlaes Persluys, ged. Goes 26 M e i
1728, -I_ ald. 6 April 1729.

De Voorouders van Martinus van Doorninck,
Predikant te Vorchten, geb. 1640, over]. 1676,
door Ir. N. H. VAN DOORNINCK en Mr. J. 1. VAN DOORNINCK .
Na het artikel onder bovenstaanden titel van den
Heer P. Berends in dit Maandblad 1) is het niet ongewenscht, uiteen te zetten, op grond waarvan Mr. J. 1.
van Doorninck, in leven Rijksarchivaris in Overijssel, 2)
1) Na het overliiden van haren 30~ man testeerde Mevr. de weduwe

Susanna Henrietta”Ridder-~~rsluys te Coevorden 1 Febr. 1786 (oud-

arch. Assen No. 576, fol. 29). Tot hare erfgenamen werden benoemd
Martelz Luinge, zilversmid, en zijn vrouw Willemina Huisinghe, onder
verband van tot aan haar dood huisvesting enz. en dat na haar
dood zij moet worden bijgezet in het graf bij haar man, die te Dalen
is begraven en verder onder beding, dat de portretten van haar
Vader, Moeder,Grootvader,Grootmoeder,Overgrootrader en de wapens
der Verluysen verbrand moeten worden.
1) Jaargang 1933, no. 7.
2) De Voorouders van Mm-tinuswan Doorninck, predikant te Vorchten,
Zwolle, 1885, en Id.,~Vervolg, aldaar, 1888; beide niet in den handel.

.
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en de vroegere Burgemeester van Zandvoort P. N. van
Doorninck s) van meening waren, dat de voorouders
van bovengenoemden Martinus van Doorninck, d e n
stamvader van den geheelen Deventer tak der familie
van Doorninck 4)r in Tiel moeten worden gezocht; d a t
met uame waarschijulijk Hendrik van Doorninck, secretaris van laatstgenoemde stad, overleden 3 October 1627,
gehuwd met Winna de Haes Gerritsdochter op huwelijksohe voorwaarden d.d. 26 Maart 1583, de grootvader
van bedoelden Martinus is geweest.
Uit den naam van Martinus’ vader, Gerrit Nendriks,
kan reeds onmiddellijk worden opgemaakt, dat diens
vader Hendrik heette. In dat verband zij er op gewezen,
dat de vader van Winna de Haes Gerrit wa8 g e n a a m d
en dat Gerrit Hendrikssoon van Doorninck een (oudsten?)
zoon Hendrik had.
Van beteekenis is, dat de volgende stukken o.a. zich in
het bezit cler tegenwoordige van Doornincks bevindens) :
1”. een mutueel testament van Peter, Maria, g e h u w d
met Rend,rik v a n D o o r n i n c k - de ouders van den
Tielscheo secretaris voornoemd - en Cunera Poyert
van 17 Augustus 1676 ;
2e. de huwelijksche voorwaarden van H e n d r i k v a n
Doorninrk met IVinna de Haes, waarvan reeds eerder
sprake was ;
38. eeu magescheid in dubbel tusschen Qerrit de Haes,
gehuwd met Dina Eoyert, en zijn zuster \I’inna, gehuwd
met Hendrik van Doornninck, d.d. 5 Januari, 1598;
40. drie bewijzen van eigendom, gedateerd 16 Mei
1559, 6 October 1561 en 6 April 1699, betreffende de
Baersweerd onder Wamel, de eerste twee ten name van
Hendrik oan Doornimck, het laatste van zijn zoon H e n drik en dezes ecbtgenoote Winna de Haes.
Naar den tijd genomen is het heel wel mogelijk, dat
tusschen Hetrdrik, gehuwd in 1583 (zie boven), en Martilrus van Doorninck, in 1654 als student aan het Athenaeum te Deventer ingeschreven, twee generatiesin lagen.
De huwelijksche voorwaarden tusschen Martinsus l’an
D o o r n i n c k en Oerharda T,ydeman 6) d.d. 10 September
1663, insgelijks in het bezit hunner nakomelingen, worden aan de zijde van den bruidegom mede-onderteekend
door een ,7oan Haae, wiens relatie tot die partij vooralsnog onbekend is. Dat verwantschap beiden verbond,
mag worden opgemaakt uit de bewoordingen van het
stuk zelve, bekrachtigd als het is ,met de onderteijc k e n i n g h e v a n Bruijdegom, Rruijdt, vader, moeder,
neffens andere naebestaandevrunden ende bloetverzcanten”.
Mag men bij deze persoon denken aan Martinus’ veronderstelde grootmoeder Winna de Haes?
In 1649 werd door het stadsbestuur van Tiel (n.b.)
een proces gevoerd tegen een Gerrit run D o o r n i n c k .
Weliswaar is het totnogtoe niet gelukt, dezen te identi6ceereu als eeu zoon van den Tielschen secretaris meergenoemd en/of met den vader van Ds. Martinus; tegenover dit laatste kan echter worden gesteld, dat van

het bestaan van twee personen van dien naam in dezen’
tijd uit geen andere plaats is gebleken. Wanneer het
inderdaad Gerrit van Doorninck uit Vorchten was, die
aldus in Tiel procedeerde, d a n z o u d e a f s t a n d TielVorchten, waarop de Heer Berends in het bijzonder de
aandacht vestigde, zoo goed als overbrugd zijn.
Wanneer de visoh in het tegenwoordig door de familie van Doorninck gevoerde wapen 7) een baars is *),
zou dit een reminiscentie kunnen zijn aan de Baersweerd,
in het voorgaande reeds vermeld, toebehoorende aan
Hendrik van Doorninck den vader resp. den zoon.
Ds. Martinus’ vermaagschapping - z@ moeder J o hanna Schuurman g, en zijn vrouw Gerharda T_ydeman
kwamen voort uit Deventer enlof Zwolsche regentenfamilies - is eerder die van een nakomeling uit een
Tielsch magistraten-geslacht dan van een homo novus.
Het bovenstaande levert geen bewijs op POOT de
vermeende verwantschap, doch wel aanwijzingen van
meerdere - zoo de aanwezigheid van eenige stukken
betreffende de Tielsche van Doornincks bij de Deventer
familie van dien naam - en mindere beteekenis, welke
die afstamming waarschijnl{jk maken, in elk geval daarmede geheel in overeenstemming zijn.
De Heer Berends moet dan ook geacht worden, zich
te stellig te hebben uitgedrukt, waar hij de ,,Tielsche
hypo. hese” zoo onom wonden verwerpt. De schrijvers
dezes daarentegen blijven van oordeel, dat zij vooralsnog
kan worden gehandhaafd, al zal de volle aandacht gericht moeten blijven op vingerwijzingen in andere richting.
In dit licht beschouwd, z\jn de mededeelingen van den
Heer Berends in het tweede gedeelte van zijn artikel
ontegenzeggelijk belangwekkend en verdienen zij een
nader onderzoek ten zeerste.-Zeker reduceert de vooronderstelling van den Heer Berends den afstand tusschen
de woonplaatsen van Martinus van Doorninck en van
zijn vermoede voorouders aanmerkelijk; daarentegen is
de tijdsruimte tusschen het bestaan hebben van de
Harderwijksche en van de Vorchtensche van Doornincks wel heel groot en ontbreekt één, zoo niet twee
generaties. Hoewel niet mag worden uitgesloten, dat
voortgezet onderzoek de kennis van feiten en omstandigheden van lateren datum, misschien zelfs van belang
voor de oplossing van de vraag, welke ons thans bezig
houdt, kan opleveren, is er tot dusver, behoudens de
vondsten van den Heer Berends ter zake, te weinig
aan het licht gekomen, om aan een meer dan matig
optimisme in deze voedsel te geven.
Ten onrechte legt de Heer Berends in het vervolg van
zijn artikel verband tusschen de voornamen M a r t i n u s
en Liman. Martinus tooh is de Latijnsche vorm van het
Nederlandsche Maarten of Marten; terwijl Timan een
geheel andere naam is en oudtijds, ook wel Tydeman
of Tideman geschreven, vaak voorkwam, doch als voornaam geheel in onbruik is geraakt - als familienaam
is hij in velerlei vorm blijven bestaan - tenzij het nog

8) Oorkondenboek van het geslacht Doornick of Doorninck tot 1813,
Haarlem, 1894.
4) Zie Jhr Mr. Dr. E. A. van Beresteyn, Repertorium van gedrukte
genealogieën eu zenealogische fragmenten, Haarlem, 1933, blz. 85,
i.v. Doorninck (van).
6) Zeker sedert. Mr. D. J. van Doo&&ck (1740-1787), achterkleinzoon van den Vorahter predikant (blijkens een lijst van familiepap’eren. ope;emMakt door diens zoons Mr. M sart Doorninck (1775-1837).
0) Dochter van wijlen Ddarten fferritssoon en van Chrietina Handton
of Haarlton.

7) Het eerst, voor zoover dit bekend is, gebruikt door Ds. Martinus’
kleinzoon 26~. M. oan Doomimck 11704-1’747). secretaris van Deventer,
blikens een wapenschildje uit i735 in de Waag te Deventer.
8) Uit het sub 7) genoemde sohildje, noch uit een dergelik van
1787 ter zelfder plaatse en evenmin uit de besohrtiving door J. B.
Bietstap (Armorial Géneral, 1, 563). blijkt zulks intussohen niet.
0) Volgens een aenteekening zonder bronvermelding en ook overigens
nog niet te oontroleeren op haar juistheid, zou Johanna &huurman
een dochter zijn geweest dan iI.fart&+s en van Fenna &rockei, zuster
van den Deventer secretaris Assuerue Strookel.
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wel gebezigde Timon (ook T(h)ijm(en) ?) daaruit is afgeleid. Wanneer de moeder van Martinus van Doorninck,
Johanna Schuurman, een dochter was van M a r t i n u s
Schuurman g), ligt het voor de hand, aan te nemen, dat
hij (als tweede zoon?) was genoemd naar zijn grootvader
van moederszijde. Overigens citeert de Heer Berends
verkeerd, daar Mr. van Doorninck in zijn boekje 2) op
blz. VIII, aant. 3 schrijft: n De naam Martinus was van
de Tydemans afkomstifi” ; welke bewering de schrijver
zelf reeds, vóór den Heer Berends, in het vervolg op
dat werkje als onjuist heeft gequalificeerd.
Vau het uit de Betuwe of het Kleefsche afkomstige
riddermatige geslacht t:an Doorninck of Doornick trof
men in vroeger eeuwen alom in Gelderland, ook wel in
Overijssel, Utrecht en, tijdelijk, in Holland takken of op
zich zelf staande representanten aan. In hoofdzaak kan
men die bijeenbrengen in den te Arnhem, Nijmegen en
Tiel gevestigden tak, welke, behoudens zijn eventueele
voortzetting in de tegenwoordige Deventer familie 1 an
Doorninck, in de zeventiende eeuw uitstierf, en in den tak,
welks leden men geregeld ontmoet onder de Geldersche
en Overijsselsche edelen tot in de eerste helft der achttiende eeuw. Een’der laatstbedoelden was Johan CaTcelis,
die Het-Loo verkreeg van de van Stepraedts en het
in 1666 verkocht aan den toen nog onmondigen Stadhouder Willem UI. Thans schijnen nog Doornicks i n
Nijkerk of Hoevelaken te wonen. Het is niet onwaarsohijnlijk te achten, dat alle (van) Doorni(n)cks of Dairnzfx - en hoe die naam ook verder geschreven werd
- eventueel dus met inbegrip van de nog bestaande
Deventer van Doornincks en Vorchter Doorninks afstammelingen van Hendrik Doornink, broeder van Ds.
Martinus - in de Middeleeuwen op de eene of andere
wijze met elkander samenhangen; hoewel zulks toch
nooit geheel na te zoeken zal zijn. Een uitzondering moet
evenwel worden gemaakt voor de familie Doornik, oorspronkelijk Marcus geheeten, die, afkomstig uit Zwolle,
later te Amsterdam gevestigd was, alwaar de naamsverandering plaats vond naar een uithangbord aan hun
huis op den Nieuwendijk, de stad Doornik in Henegouwen voorstellende 1 O). 11)

rouwregister, dl. 1733-1741, geeft de volgende acte:
Ondertr.: 28 Oct. 1736 Jan ffod Frederick van Tutem.

Bijdrage tot de genealogie van het Rotterdamsche
geslacht van Teutem,
door W. WIJNAENDTS

VAN

REBANDT.

De thans nog in Nederland en in Nederlandsch-Indië
levende familie van Teutem, wier eerste generaties hier
te lande in de lSe en 19” eeuw te Rotterdam woonden,
in welke stad hare leden o.a. huwden in de families
Browne, Zees en van Stolk, stamt uit K amen in de
graafschap Mark en kwam in de persoon van J a n
Bodtfriedrich von Tutem (van Tutem) kort voor 1736
te Rotterdam.
In het Poorterboek dier stad leest men op 12 September 1736: .Jajl Godtfrederik van Tutem, geboren te
Came, oud 35 jaren, j. m., geadmitteert present de Heere
van der Staal en van Schoonhoven.

_

Twee maanden later huwde hij er; het gereformeerde
1”) Zie het sub 4) aangehaalde werk, blz. 85, i.v. Doornik.

“) Voor de bronnen en vindpIaatsen betreffende dit artikel moge
worden verwesen naar de sub 2) en 3) vermelde werken.

j. m. van Came in ‘t graafschap Nark, en Teuntje
Brink, j. d. van Appeldoorn, beide op de WEjnhave; hier
getrouwt den XL Nou. 1736.

Later woonde hij op de Noordblaak; blijkens het
Gifteboek van Rotterdam ni. 92 transporteeren op 3
1Mei 1760 de executeurs van het testament van Alida
Verlee, in leven weduwe van Adriaan van Dijk, en te
voren weduwe van Jan Cornelisr van Bodegem, a a n
Jan Bodfried van Teutem, wonende binnen deze stad,
een huis, bovenhuis en erve, gelegen aan de Noordblaak
tusschen de huizen van Abraham de Back en Leendert
van Leeuwen, voor een som van 8696 gl. 6 st., waarvan de kooper 2906 gl. 6 st. contant betaalt en voor
de resteerende penningen een schuldbrief afgeeft; tevens
koopt hij van dezelfde verkoopere dien dag voor 4050
gl. een pakhuis, gelegen aan de Zuidzijde van de Visschersdijk, waarvan hij 1300 gl. in gereed geld voldoet.
In het huis op de Noordblaak overleed hij; in het
Register van dooden die betalen, dl. Mei 1776-Jan.
1778 lezen wij :
23 Mey 1771 ‘t lijk van Frederik van Teutem, tabaksverkooper op de Blaak-Noord+‘, 15 gl., 67 jaeren, borstpuael.

In hetzelfde register komt ook zijn vrouw voor:

14 Jan. 1773 ‘t lijk van Teunije Brink wede valz
Frederik van Teutem op de Gelderse kaay, 6 gl., 73
jaeren, koorts.

Uit de begraafregisters der kerken blijkt, dat beiden
in de Oosterkerk werden begraven in een huurgraf,
resp. nr 219 en 260, op 26 Mei 1771 en 16 Jan. 1773,
terwijl uit het begraafregister der Weeskamer blgkt,
dat zij 2 mondige kinderen nalieten, terwijl daarin de
woonplaatsen nader zijn aangeduid als : Noordblaak
aan de Zijlsteeg en Geldersche Kade hoek Koningsteeg.
Voor notaris C. v. d. Looy hadden op 6 Aug. 1757
Fredrik van Teutem, koopman, en juffr. Teuntje Brink,
echtelieden wonende binnen deze stad, hun testament
gemaakt en wederkeerig de(n) langstlevende tot algeheel
srfgenaam in alle goederen benoemd, onder conditie,
dat de langstlevende aan hun twee zonen zou uitkeeren
1000 gl., inplaats van de legitieme portie.
Kort vóór haar overlijden compareert op 20 Nov.
1772 voor nota J. van der Mey juffr. Teuntje Brink,
weduwe van wijlen den heer Jan Qodfrederik van Tutem
-doch bij het nagemelde testament genoemd
Fredrik van Teutem, op welken naam dez e l v e o o k z i j n e n e g o t i e h e e f t g e d a a n - (zoo
verhaalt deze acte) - krachtens het testament van 6
Aug. 1767, door haar man voor nats C. v. d. Looy gepasseerd, diens erfgename, en geeft zij thans volmacht
aan haar zoon Coenraad van Teutem, wonende even3ens te Rotterdam, om aan Rombout van Loon in eigenlom over te dragen het huis aan de Noordblaak en
het pakhuis aan de Visschersdijk.
Vervolgens vindt men in het Gifteboek van Rotterlam n’ 99 op 4 Dec. 1772 de overdracht van deze 2
perceelen door Coenraad van Teutem als procuratie
hebbende van Teuntje Brink, weduwe en boedelhoudster van Jan God Fried van Teutem, aan Rombout van
Loon, koopman, voor 16.000 gl , de perceelen belast
1met 2 schuldbrieven groot 12.4ÖO.g1., welke de kooper
7voor zijn rekening neemt.
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De twee zoons uit het huwelijk van Teutem-Brink
war0n :
1. Coenraad van Teutem, ged. te Rotterdam 14Nov.
1737, overleden na 1779 (begr. niet gevonden).
Blijkens de begraatacten van zijn jonggestorven kinderen woonde hij te Rotterdam achtereenvolgens op de
Delfsche vaart, Rijstuinen, Blaak, Wagenstraat, Geldersche kade en Frankenstraat.
Hi;j ondertrouwde 9 Mei 1762, als j. m. wonende op
de Noordblaak, met Catharina Maria Trek, j. d. wonende
op de Delfsche v a a r t ; het huwelijk werd 26 Mei 1762
te Rotterdam voltrokken; zij was ged. te Rotterdam
13 Nov. 1742 als dochter van Willem Trek en Isabella
Schoonen. Ook haar overlijden vonden wij niet.
Uit dit huweliik soroten lallen te Rotterdam):
a. Frederik van*Te&em, geh. 2 Dec. 1762, begraven in
de week 30 Sept.-6 Oct. 1764.
b. Willem van Teutem, ged. 13 Sept. 1764, begr. in de
week 17-23 Aug. 1766.
C. Isabella van Teutem, ged. 22 Sept. 1768, overleden
te Rotterdam 23 Nov. 1821, ongehuwd.
d. Feunlje van Teutem, ged. 2 Juni 1771, begr. in de
week 9-16 Juni 1771.
e. Willemyna van Teutem, ged. 8 Juli 1773, begr. 12
act. 1792.
f. Teuntje van Teutem, ged. 24 Nov. 1774, begr. in de
week Ei-11 Maart 1776.
g. Hendrik van Teutem, ged. 23 Dec. 1777, begr. in de
week 7-13 Nov. 1779.

Zij hadden 8 kinderen gehad, waarvan de oudste
drie Hervormd werden gedoopt, de overige Remonstrantsch.
a. Teuntje, later Anthonia can Teutem, ged. 18 Januari
1767; zij huwde voor Schepenen te Rotterdam 11
Juni 1786 met H e n d r i k Maronier Jansz., geboortig
van Rotterdam.
b. Arent can Teictem, ged. 31 Maart 1768, begr. in de
week 20-26 N O V 1 7 6 8 .
C. Arend van leutem, ged. 3 December 1769, begr. in
de week 22-28 Apr. 1770.
d. Arend van Teutem, ged. 7 .Juli 1 7 7 1 ; hij h u w d e
voor Schepenen te Rotterdam 1 Febr. 1789 J o h o n n a
S c h a l k en verwekte bij haar 4 zoons, waarvan er
één jong overleed, terGij uit de 3 andere de thans
levende van Teutem’s gesproten zijn.
Frederik valz Teutem, die volgt.
Maria van Teutem, ged. 6 Febr. 1777, begr. in de
week 5-11 Aug. 1781.
Gerrit van Teutem, ged. 19 Sept. 1779.
bara can Teutem, ged. 13 Apr. 1783, begr. in de
week 2-8 Juli 1786.

2. Hendrik van Teutem, ged. te Rotterdam 11 Jan.
1’740, overleden aldaar 27 Juli 1783, begr. te Kralingen
in de kerk 30 Juli d. a. v.
Hij huwde voor Schepenen dier stad (zijn a.s. vrouw
was Remonstrant) 20 April 1766 met Elisabeth van der
Stok, ged. te Rotterdam (Remonstr.) 26 Maart 1747,
als S@te der 9 kinderen van Arend van der Stok en van
Lena van Qilse.
V o o r nat? P. C. van Rijp h a d d e n z i j o p 1 A p r .
1766 huwelijksvoorwaarden gemaakt en voor denzelfden
notaris maakten zij 23 Apr. d. a. v. hun testament,
waarbij zij wederkeerig de(n) langstlevende tot erfgenaam
benoemden en de Weeskamer uitsloten van de voogdij
over de door hei te verwekken kinderen.
Eenige weken na het huwelijk ontving de vrouw van
H e n d r i k v a n 2eutem haar deel in een erfenis groot
40.661 gl. 14 st. Uit een acte van nats van Rijp van
7 M e i 1 7 6 6 blijkt n.1. dat beide echtelieden alsdan
Arend van der Stok kwiteeren wegens zijn afrekening
over de erfenis van Gerrit van der Stok, welke laatste
blijkens zijn testament, d.d. 28 Oct. 1758 gepasseerd
voor den gezworen clercq der Bengaalsche Secretarie,
o. a. Elisabeth vd. tot erfgename had geinstitueerd in
het l/s part zijner nalatenschap.
Hendrik van Telctem woonde eerst in de Kipstraat,
daarna in de Hoogstraat en ten slotte op de Zeevischmarkt. Uit een door hem voor nota Wouter de Pril1
even voor zijn dood gepasseerde volmacht d.d. 12 Juli
1783 op iemand te Curacao, blijkt d a t h i j k o o p m a n
was en groothandelaar in suiker en koffie.
Bij zijn overl.ijden laat hij 6 onmondige kinderen na;
zijn weduwe, die na 1811 overleed, aanvaardde blijkens
het Voogdenboek der Weeskamer op 20 Aug. 1783 de
voogdij over deze onmondigen.

Ds. Frederik van Teutem, hierboven genoemd, ged.
te Rotterdam (Rem.) 2 Jan. 1774, overleden te Doesburg 17 Jan. 1.848. Hij werd in 1792 opgenomen onder
de proponenten van de Remonstrantsche Broederschap,
stond als zoodanig eerst te Delft, sedert 1794 predikant
te Dokkum, sedert 1790 predikant der Rem. gemeente
te Gouda, sedert 1804 als zoodanig te Utrecht, vanwaar
hij sinds 1816 ook den dienst te Amersfoort waarnam.
In 1845 kreeg hij wegens zijn gezondheid emeritaat.
Te Dokkum was hij tevens lid van de municipaliteit,
te Gouda rector der Latijnsche school, te Utrecht van
1813-1846 lid en voorzitter der Schoolcommissie en
secretaris, later voorzitter van het Doofstommen Instituut aldaar, terwijl hi,j ten slotte sedert 1822 lid was
van de curatoren van het Remonstrantsch Seminarium ‘).
Hij was 12 September 1793 gehuwd met Anna Hendrina Iiedeman, geb. te Oudewater in 1766, overleden
te Doesburg 4 Nov. 1861, dochter van Hendrik Xcolaas
Tiedeman en van Johanna Vastwijk.
Uit dit huwelijk werden te Gouda 4 kinderen geboren, waarvan de zoon bekend is geworden, n.1. Dr.
Hertdrik Nicolaas van Teutem, geb. te Gouda 24 Jan.
1802, overl. te Rotterdam 24 Nov. 1889. Hij studeerde
in de theologie te Utrecht, waar hij in 1823 tot phil.
en litt. doctor promoveerde, werd 1826 proponent te
Waddingsveen ; 18 Nov. 1827 werd hij Remonstr. predikant te Rotterdam, wat hij bleef tot hij in 1860 emeritaat bekwam. In 1840 was hij door de faculteit der
Utrechtsche Hoogeschool tot theolog. doctor hon. causa
benoemd; in 1856 sloeg hij een benoeming tot hoogleeraar aldaar af.
Hij vermaakte zijn aanzienlijke boekerij aan deR,otterdamsche Remonstr. kerk 2).
Hij was eerst gehuwd met J o h a n n a v a n S t o l k e n
daarna met Sophia Hentriette Browne, weduwe van Huibert van Stobk, voor welke huwelijken wij verwj,jzen naar
de artikelec over deze 2 geslachten in het Stam- en
‘) Zie over hem o.a.: De Boekzaal van Febr. 1848 en Werken van
je Nederl. Maatsch. v. Letterkunde 1848, Levensberichten p. 52 v.v.
2, Zie over hem o.a.: De Remonstrantsche Broederschap, door J.
l!ideman, 2e dr. 1905.
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Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën.
Zi@.beide dochters huwden in de families Mees en de
Fremery.
~~~_~.. ~

~_

BOEKAANKONDIGING.
_

Nederland’s Patriciaat. Uitg.Stichting Nederland’s
Patriciaat. ‘s-Gravenhage. 2late J a a r g a n g 19331’34. ‘)
‘Voor ons ligt de Zl@te jaargang van ,Nederland’s
Patriciaat”, uitgave der gelijknamige Stichting. In aansluiting op de lgjaargangen, die het Centraal Bureau voor
Genealogie en Heraldiek (Directeur D. 0. van Epenj het
licht heeft doen zien, zijn door de ,Stichting” achtereenvolgens drie deeltjes tot uitgave gebracht en het dient te
worden gezegd: er valt in den inhoud dier drie jaargangen een zekere climax niet te ontkennen. Dit betreft
niet slechts den omvang der jaarboeken, die resp. 336,
432 en 661 bladzijden druks tellen, doch vooral ook de
wijze van bewerken van de verschillende artikels.
De Commissie van Redactie is zeer zeker getrouw
gebleven aan de in het Voorwoord tot het eerste deeltje
door haar uitgestippelde richtlijnen, die voornamelijk
hierop neerkomen, dat naast geslachtslijsten van thans
nog bloeiende geslachten ook genealogieën van belangrijke uitgestorven families zullen worden opgenomen,
dat, meer dan tot dusverre het geval was, in plaats van
stamreeksen met ,état present”, volledige genealogieën
zullen worden gepubliceerd, ter mijl ook tot herplaatsing
van reeds vroeger verschenen artikels zal worden overgegaan, mede wanneer de uitkomsten van nieuwe ondermzoekingen daartoe aanleiding geven.
Bepalen wij ons thans tot den alsten j a a r g a n g , d a n
blijkt, dat daarin niet minder dan 31 geslachtslijsten
zijn opgenomen, benevens een groot aantal aanvullingen
en verbeteringen op vorige jaargangen. Van de 31 artikels vonden er 21 voor het eerst plaatsing in Nederland’s
Patriciaat, terwijl er van 16 dezer geslachten nog nimmer
een geregelde genealogie, of althans meer dan fragmentarische gegevens werden gepubliceerd. Dit jaarboek
brengt dus wel zeer veel nieuws.
Het boekje wordt geopend met een artikel, gewijd
aan den niet in den adelstand verheven tak van het
oude Nijmeegsche regeeringsgeslacht van Benthem van
den Bergh, oudtijds genaamd Poirtman. Bij de samenstelling van dit artikel is kennelijk gebruik gemaakt
van de in 1911 in de Genealogische en Heraldische
Bladen verschenen uitvoerige genealogie van deze familie
van de hand van Jhr. E. T. T. H. van Benthem v a n
den Bergh, onder bijwerking van de jongste generaties
tot op den huidigen dag.
Daarop volgt een zeer uitvoerige genealogie van het
Friesche geslacht Bumn. De naam Buma wordt eerst
gevoerd door de vierde generatie van dit geslacht en
wel door de kinderen van Wijbe Feddes en Jouck Buma,
die, bij gebrek aan een eigen familienaam, den naam
hunner moeder hebben aangenomen, een handelwijze,
die in bepaalde streken in de 1 ôde en 17de eeuw veelvuldig werd toegepast. Typisch is, dat de oudste dochter
van genoemd echtpaar, die huwde met Sjoerd Riencks,
op haar beurt weder den naam Buma aan haar nako‘) In verband met, de beschikbare plaatsruimte oenigszins bekort.
RED.

melingschap schonk. Dit laatste geslacht Buma stierf
echter in 1826 uit met haar achterkleindochter Anna
Elisabeth Buma, bekend letterkundige.
Van het uit Vlaardingen herkomstige geslacht Burger,
waaraan reeds in 1914 een artikel werd gewijd, wordt
een volledige genealogie gegeven, ontleend aan de in
1932 en 1933 verschenen familie-uitgave en aangevuld
met gegevens uit de gemeente-archieven van Rotterdam
en Vlaardingen : aan den nieuwen ,,kop”, welken de
familie-uitgave bood, konden drie generaties worden
toegevoegd.
Geheel nieuw voor de Nederlandsche genealogische
literatuur is de geslachtslijst Deketh en die der respectievelijk uit Denemarken en Engeland stammende families Egidius en Grenfell. Ten aanzien van de daarop
volgende genealogie van het geslacht Gzcrzning valt op
‘te merken, dat het tot dusverre in den loop van ruim
éen eeuw zes theologen voortbracht en dat vier leden
de professorale waardigheid bekleedden, terwijl niet
minder dan elf vrouwelijke Gunning’s met predikanten
gehuwd zijn.
Volgen de genealogieën Hamming (te beginnen met
de vijfde generatie volledig, daarvóór wordt slechts
de rechte stamreeks vermeld) en HeZ&ing, omtrent welk
laatste geslacht tot dusverre nog slechts eenige familieaanteekeningen werden gepubliceerd in dit Maandblad
(jaargang 1928, kolom 148-153). Thans wordt een volledige genealogie geboden, aanvangende met Hans Hendrik Heldring, die in 1649 of 1660 geboren werd en
met een regiment Dragonders onder Hertog Frederik
Casimir van Koerland in 1672 hier te lande kwam.
Veel nieuws brengt ook de genealogie van het uit
Zwartewaal en Charlois naar Vlaardingen gekomen
reedersgeslacht Hoogendijk, waarvan een tak den naam
van Rossen Hoogendijk voert. Merkwaardig is, dat de
stamvader, die omstreeks 1650 geboren moet zijn, niet
Hoogendijk, doch Hoffdijck heette. Van verwantschap
met gelijknamige geslachten te Amsterdam, Haarlem
en Klundert, evenals met de geslachten Proos Hoogendijk en Hoogendijk van Domselaar is tot dusverre niets
gebleken.
Belangrijk is de genealogie van de in 1930 uitgestorven
officiersfamilie van Hopbergen, over welke nooit iets
was gepubliceerd.
Een zeer uitvoerig artikel is gewijd aan het Gorcumsche g e s l a c h t Kalfl, waarvan de stamreeks omstreeks
1400 aanvangt met Willem Jacobsz. Calff, en dat vóór
de reformatie zitting had in de regeering van Gorinchem. Doordat, te beginnen met de vijfde generatie,
een volledige genealogie is opgenomen, geeft dit artikel
een veel duidelijker beeld van de maatschappelijke positie
van dit geslacht, waarin het aan ups en downs niet ontbroken heeft, dan de stamreeks met etst present, die
in den tienden jaargang werd gepubliceerd. Uit genealogisch oogpunt kan men het betreuren, dat de Redactie
bij de behandelin,v van deze familie zoowel als van de
g e s l a c h t e n Korteweg, Maris en varz Meeteren klaarblijkelijk heeft gemeend die takken, welke door de beroepen
en de allianties hunner leden niet tot het ,,Patriciaat”
van Nederland kunnen worden gerekend (bij van Meeteren is dat de oudste tak), te moeten weglaten.
Geheel nieuw is de genealogie van het geslacht Kleyn.
Een tak daarvan voert den naam le Conge Eleyn, terwijl de familie Kleyn van de Poll in vrouwelijke lijn
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van dit geslacht afstamt. Na Kortaweg volgt het Kralingsch-Rotterdamsohe geslacht Lambert, afkomstig uit
Wiehrsen in het Graafschap Tecklenburg.
Biografisch zeer goed bewerkt is de genealogie van
het Heusdensche regeeringsgeslacht Leemnns, waartoe
o.a. behoort wijlen de op het gebied der waterbouwkunde een wereldreputatie genietende Ir. W. F. Leemans.
De genealogie vangt aan met Petrus Leemans, die 17
April 1617 te Meurs geboren werd en voor den Prins
van Oranje als rent- meester van het Graafschap Meurs
optrad.
Belangrijke aanvullingen op het in jaargang 1914
opgenomen artikel, speciaal betreffende de Engelsche
periode, bevat de genealogie Loudon. De adellijke tak,
die in 1914 mede werd uitgewerkt, is ditmaal, o.i. terecht,
gesupprimeerd 2).
De geslachtslijst der familie Lucasseq waarvan een
tak den naam Valck Lucassen voert, is vooral belangrijk
om de aanvullingen op de jongere generaties. Speciaal
omtrent den Kolonel van het Indische Leger Théodore
Lucassen, die later suikerfabrikant op Java werd, zijn
zeer uitvoerige biografische bizonderheden opgenomen.
De oudere generaties blijken aan een hernieuwd onderzoek te worden onderworpen, waarvan de resultaten
t.z.t. in een volgenden jaargang zullen worden gepubliceerd.
Betreffende de familie Xaingay is een genealogie
opgenomen sedert de vestiging in Nederland. De Redactie maakt er melding van, dat volgens een genealoog op Guernsey (Kanaal-eilanden) de familie aldaar
tot in de 140 eeuw zou zijn na te vorschen, doch dat
zij dit onderzoek in verband met de hooge kosten niet
op zioh kan nemen. Zij begint derhalve met den 7
April 1781 op Guernsey geboren Thomas Maingay, die
zich in 1804 te Rotterdam vestigde. Het ware zeker
te hopen, dat de familie de handen ineen zal slaan om
een dergelijk veelbelovend onderzoek te financieren, opdat
in een volgenden jaargang een stamreeks van eerbiedwaardige lengte gepubliceerd kan worden.
De in jaargang 1929 van dit maandblad gepubliceerde
resultaten van een onderzoek naar de oudere generaties
van het geslacht Maris zijn thans neergelegd in een
stamreeks van deze familie, die vier generaties meer
telt dan die, welke is opgenomen in Nederland’s Patrioiaat 1919. Was volgens den toenmaligen stand van
het onderzoek Fijnaart de bakermat der familie, thans
kan als zoodanig het Land van Waes worden aange-

wezen. Te beginnen met de aohtate generatie is een
volledige genealogie gepublioeerd.
Zeer uitvoerig wordt het geslacht 216% Meeteren
(Westerouen van Meeteren) behandeld. Over het geslacht van Braam Morris worden veel meer bizonderheden (speciaal wat betreft de oudere generaties) medegedeeld dan in jaargang 1910. Tevens werd de stamreeks
met één generatie opgevoerd, waardoor beter blijkt, dat
deze familie afkomstig is uit Wales, waar zij tot de
zeer oude geslachten behoorde. Circa 160 jaar verbleef
dit geslacht Morris in Amerika, waar het een zeer
vooraanstaande plaats in de samenleving innam en waar
nog verscheidene hier niet behandelde takken voortleven.
De derde zoon uit het huwelijk van Staats Morris en
Everarda Catharina Sophia van Braam Houckgeest
ontving bij zgn geboorte in Amerika den naam Frederiok
van Braam Morris; deze vertrok in 1828 naar Nederlandsch-Oost-Indië, waar zijn afstammelingen nog heden
voortleven. Onder de kinderen van het echtpaar van
Braam Morris-Loudon missen wij een dochter, die onlangs
te Bandjermasin in het huwelijk trad met den heer
J. Ruiter en thans te Semarang woont 3).
Dat ook de Limburgsche geslachten, waarover ons,
Noord-Nederlandsche genealogen, over het algemeen
weinig publicaties ten dienste staan, door de Commissie
van Redactie niet worden vergeten, blijkt o. a. uit de
opname van de uitvoerige genealogieën N ypels en Y’ielens.
De geregelde stamreeks van eerstgenoemde familie vangt
aan met Andreas Nypels, die reeds in 1398 ,,koermeister” van het vleescbhouwersgilde te Maastricht was.
Het vleeschhouwersambacht is gedurende bijna 4+ eeuw
het ,stokgilde” dezer familie geweest, wat wel als een
bizor$erheid mag gelden. Een hk van dit geslacht
behoort tot, den Belgischen adel.
Ook van het uit Kleefsland afkomsfige geslacht
Rauwenhoff is een volledige genealogie opgenomen. Van
het Schotsche adellijke geslacht Yurillg wordt een genealogie geboden betreffende den Nederlandschen tak,,
beginnende met James Turing, geboren in 1714, factoor
te Veere, koopman en glasfabrikant te Middelburg. Een
tak van deze familie is in de 19de eeuw via NederlandschIndië weer naar Engeland teruggekeerd.
Een der meest geslaagde en zeker het interessantste
artikel van dezen jaargang is dat, gewijd aan het in
1911 uitgestorven geslacht de Virieu, herkomstig uit
het Prinsdom Oranje. De genealogie vangt aan met
Franpois de Virieu (meestal voorkomende als de Viry),
heer van St. Ra,pheau en ambachtsheer van Lisse,
die in dienst was van Prins Willem van Oranje. De
bewerkers van deze geslachtslijst merken met bescheidenheid op, dat zij een dankbaar gebruik hebben gemaakt van het baanbrekende werk van wijlen Jhr.
C. Ph. L. van Kinschot, doch dat hun werk op volledigheid geen aanspraak mag maken, aangezien - met
name in de archieven van Zeeland, Amsterdam, ‘s-Gravenhage en Leiden - Virieu’s en Viry’s werden aangetroffen, van wie versoheidene ongetwijfeld tot dit
geslacht behooren, doch wier plaats in de onderhavige
genealogie niet kon worden bepaald. Niettemin zijn wij
van oordeel, dat hier een knap stuk werk is geleverd,

2, Wij zijn zoo vrij ten deze met den geachten recensent van meening
te verscbillen.Zoolang Nederland’s Patriciaat zich tot het. geven van den
&at prbent beperkte, kon voor dien der geadelde takken volstaan
worden met eene verwijzing naar het gelijkvormige Ned. Adelsboek.
Waar echter de Redactie van N. P. sindsdien op de gelukkige gedachte kwam den opzet van haar jaarboek op breedere basis te stellen
door ook vo 11 e d i ge genealogieën op te nemen - t.a.v. uitheemsohe
geslachten sedert hunne vestiging hier te lende -, daar valt het
te betreuren, dat zij in den laatsten tijd door het wegrukken uit
het familieverband van geadelde takken die volledigheid illusoir heeft gemaakt. Men zie b.v. de uitvoerige, niet minder dan
44 blz. beslaande genealogie FVGzchers in Ned. Patr. 1931/32, welke
door het weglaten van de tot den Nederlandschen adel behoorende
leden van dit geslacht o.i. werd verminkt. Het door wijlen den redacteur
D. cf. van Eoen ter zake ineenomen standuunt bliiven wii dan ook
het eenige j&ste achten. 1n”verband met het voorgaande “willen wij
tevens wiizen op het merkwaardig feit. dat, terwijl Ned. Patriciaat
voor geadelde takken met prijzenswaardige nauwgezetheid naar Ned.
Adelsboek verwijst, het omgekeerde steeds overbodig werd geacht!
RED.

3) Inderdaad is de jongste dochter van genoemd echtpaar, SopLa
Henriette Johanna van Braam Mo+&, geb. Makassar 13 Juni 1912, in
de genealogie abusievelijk uitgevallen. Za huwde Bandjermasin 16
R E D.
Oct. 1934 Johan Ruiter, geb. te Sneek.

.
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dat een belangrdke aanwinst is voor de genealogische
literatuur.
Zeer belangrijk is ook de 47 pagina’s druks beslaande
genealogie van het Renionstrantsohe geslacht Pi~uly,
dat afkomstig is uit Cassel in Oost-Vlaanderen. Als
stamvader wordt genoemd Carolus Viruly, die aldaar
in 1413 geboren werd. Hij vestigde zich te Leuven,
waar zijn kinderen en kleinkinderen bleven wonen. Een
kleinzoon van den stamvader, Willem, vestigde zich te
Antwerpen 0n diens zoon Willem w0ek, waarsohijnlijk
om geloofsredenen, uit naar Rotterdam. HG is de
stichter van den Noord-Nederlandschen tak. L)e leden
van dezen tak speelden steeds een belangrijke rol in
de Remonstrantsche Gemeente en hoewel de Viruly’s
aan verschillend0 regentengeslachten verwant waren,
hebben zij, als dissenters, nimmer zitting gehad in de
stedelijke regeering.
Aan het uit Antwerpen afkomstig0 geslacht de M’ael,
thans in Nederland uitsluitend voortlevend in den tak
Vos de Wael, is 00n artikel gewijd, dat tot en met de
zevende generatie uitsluitend de stamreeks en van de
achtste generatie af een volledige genealogie omvat.
Als stamvader wordt vermeld Jan de Wael, die omstreeks 1475 te Antwerpen geboren werd. Een hier niet
verder uitgewerkte tak bleef in België en werd in de
personen van Jean François de Wael, Raadsheer en
Generaal-muntmeester, 0n Norbert Louis de Wael, koopman te Antwerpen, 1 Augustus 1739 door Keizer Karel
VI in den adelstand verheven.
De in jaargang 1962 van dit Maandblad gepubliceerde
resultaten van e0n onderzoek naar de afkomst van het
geslacht van Haersnza de Nith zijn thans neergelegd
in een volledige genealogie van dit uit Jutland stammende gesla’cht, dat oorspronkelijk den naam Truc
voerde, doch zich de With noemde, toen drie gebroeders
True in de eerste helft van de 18de eeuw naar de
Nederlanden kwamen en in dienst van de Oost-Indische
Compagnie traden. Van de jongste dezer broeders stamt
af het Friesche geslacht van Haersma de With, waarvan
een tak in den Nederlandschen adel werd verheven.
Tenslotte wordt een herplaatsing gegeven van het
reeds in jaargang 1911 behandelde Zwitsersche geslacht
Zzcbli, een raadsheerengeslacht van de vrije rijksstad
en republiek Sankt Gallen, welks stamvader Felix Züblin
omstreeks 1600 leefde. De nog in Zwitserland onder
den oorspronkelijken naam Ztiblin voortlevende takken
zijn opgenomen in jaargang 1933 van het Schweizerische
Geschlechterbuch. De redactie van laatstgenoemd werk
is van het bestaan van Nederlandsche takken blijkbaar niet op de hoogte. In tegenstelling met het
artikel in jaargang 1911 van Nederland’s Patriciaat
vermeldt de hier besproken geslachtsI@ ook de takken
de Clercq Zubli en Tatum Zubli uitvoerig.
Typografisch is het werk bijzonder goed verzorgd.
Wat de illustraties betreft: tegenover den titel bevindt zich
het portret van wijlen Zijne Excellentie Ir. J. A. Kalff,
Minister van Waterstaat, terwijl ter verluchting van de
artikels van Benthem van den Bergh, Buma, Lambert,
Leemans, Tieleus en de Virieu enkele reproducties van
familie-portretten zijn opgenomen. Voorts bevinden zich
in het boekje twee gekleurde wapenreproducties (Hamming en Kleyn) en enkel0 ongekleurde afbeeldingen van
wapens en zegels der familiën Leemans, Valck Lucassen,

van Meeteren, Nypels en Tielens. Tenslotte is boven
elk artikel een eenvoudig wapenschild in zwart afgedrukt.
De onderhavige jaargang is ongetwijfeld een belangrijke aanwinst voor de Nederlandsche genealogische
literatuur en doet met verlangen uitzien naar het volgende deeltje van deze serie, dat, naar wij hopen, in
1936 het licht zal zien.
W. F. DEL C AMPO HARTMAK.

.

Dr. G. 8. W urn kes. Stads- 0n Dorpskroniek van
Friesland, de01 1 1’700-1800, deel 11 1800-1900. Drukkerij Eisma, Leeuwarden (1930 en 1934).
Twee kloeke deelen van te zamen circa 1460 blz.
druk. Daar de schrijver in zijn ,,Voorbericht” z0er juist
aangeeft waaruit de inhoud van dit werk alzoo bestaat,
meen ik goed te doen, uit dit voorbericht 0.0. Et. over
te nemen.
Vijf en twintig jaar geleden begon Dr. Wumkes memoriën te verzamelen uit oude jaargangen van de Leeuwarder Courant. Hierin deden het provinciaal gouvernement en de grietmannen hunne publicatie’s in zake
vaarten en wegen, dijken en sluizen; hier werden de
floreenplichtigen geconvoceerd voor de predikantsbenoeming en andere kerkelijke aangelegenheden ; hier
werd het vergelijkend examen op het grietenijhuis ter
kennisse gebracht van de onderwijzers, geschiedde de
bekendmaking van voorname boelgoeden, van den verkoop der zathen, van de afbraak der staten en stinsen
met waardevolle opgaven betreffend0 kamers, tuinen,
singels en lanen. Hier werden geannonceerd kermissen,
hardrijderijen, kaats--en- zOilpartijenj. he&dra+&@~ en
hengstebieren, werd opgave gedaan van den prijs van
zuivel, granen en andere landbouwproducten, werden
boekenveilingen en auctie% van antiquiteiten gepubliceerd, werd bericht gedaan van een orgelinwijding, van
de openbare promotie eener Lal&sche school en van
het te water laten van een kof- of galjootschip, werd
de verschijning gepubliceerd van volksliteratuur. Hier
vond de geboorte-, huwelijks- en doodsadvertentie van
duizenden eerbare, weerbare Friesche mannen en vrouw0n een plaats. Hier passeeren de revue de Friesche
voormalige zoutkeeten, pottebakkerijen, tichelwerken,
bierbrouwerijen, glasfabrieken, boekdrukkerijen en andere bedrijven. Hier trekt als een film voorbij het wel
0n ~00 der Franeker hoogeschool, der Friesche Nassau’s,
regenten 0n patriciërs.
Dit alles nu is verhandeld in de onderwerpelijke uitgave, welke daardoor van belang is voor den genealoog
die zich naar deze eeuwen in Friesland wil oriënteeren.
Om twee 0euw0n te bestrijken heeft Dr. Wumkes voor
het tijdvak 1700-1761, dat voorafging aan het verschijnen van de Leeuwarder Courant, veel aangeteekend
uit de Statenresolutie’s, Hofsententiën, proklamatieboeken, recesboeken en predikantenlijsten, waarbij menigmaal werd teruggegrepen naar de 17” eeuw, ook bij
de keuze der afbeeldingen.
De waarde van dit werk wordt belangrijk verhoogd
door z0er uitvoerige registers van zaken, personen en
plaatsen, samengesteld door Mr. J. Algera, voor zoov0r
betreft het tweed0 deel in samenwerking met den heer
A. de Vries.
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Een veelomvattende, nuttige en voortreffelijke arbeid
is hier geleverd, een werk niet alleen om te raadplegen
maar ook om in te bladeren.
G. F. E. GONWRYP.

door Jhr. R. 0. van Holthe tot Echten (Ned. Her. 1886,
7), komt de alliantie A v e r e n c k X Echten echter nietvoor. Kan een onzer leden mij,licht verschaffen omtrent
de grootouders van Margriet van Averenck?

KORTE MEDEDEELINGEN.
Waterschapswapens.
Bij K. B. van 13 November 1934, No. 49 is aan het
Zeewerend Waterschap ,, Zeedijken Contributie Kollumerland en Nieuwkruisland” , gevestigd te Kollum, provincie
Friesland, het navolgende wapen verleend:
In sinopel een zespuntige ster van keel, omboord
van zilver, en een doorsneden schildhoofd, boven van
azuur, onder van goud.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.
Bij K. B. van 13 November 1934, No. 60 is aan het
Zeewerend Waterschap ,,De Anjumer- en Lioessenser
Polder”, gevestigd te Anjum, provincie Friesland, het
navolgende wapen verleend :
In sinopel een korenschoof van goud en ter weerszijden van de schoof een klaverblad van zilver; e e n
doorsneden schildhoofd, boven van azuur, onder van goud.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.

Offerhaus. (LII, 331). T.a.p. op regel 16 van boven
noemde ik abusievelijk als een der zonen van Ds. H. J.
O f e r h a u s : D s . Cornelis Christiann G e r a r d Oferhaus,
predikant te Hoorn op Tessel. Voor dezen dient in de
plaats gesteld te worden zijn gelijknamige vader, die
wgnkooper was te Amsterdam.
M. C. O F F E R H A U S.
Het huwelijk van den Hertog van Kent. (LIII, 27).
Door een fout van den drukker werden in de tabel
boven Koningin Victoria de letters ,,o. a.” geplaatst.
Men gelieve deze te schrappen, aangezien, zooals men
weet, genoemde Vorstin de eenige dochter was van den
Hertog van Kent.
VALOE LU C A S S E N.
VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Abbensets-Heytmeyer. Gevraagd de 16 kwartieren
met verdere gegevens van Johanna Christinn Abbensets,
geb. Rio-de-Berbice 22 Febr. 1793, _F Haarlem 20 Febr.
1866, dochter van Lodewijk Christofiel en Maria Elisabeth
Heytmeger. Zij huwde te Haarlem 5 Oct. 1806 Jacobus
Enschede?, zoon van A b r a h a m en bandrina Christina
Szoaving.
c. c. v. v.
L.
Averenck-Echten. Margriet van Auerenck, dr. van
De&, trouwt 2414 1608 te Deventer Willem con Laer
tot Hoen10 (v. Doorninck, Geslaohtk. Aant. blz. 60). Uit
de kwartieren Rengers-Bentinck, vermeld in Ned. Leeuw
Jan. 1936, k. 17, blijkt, dat de moeder van Margiet v. A.
Echte11 was. In de genealogie van Echten, uitgegeven

Bloemendaal.

J.

VAN

H A S S E L T.

Becker. Gevraagd’ de 4 kwartieren met verdere gegevens van C h r i s t i n a Elisabefh Becker, geb. 4, i_ Riode-Berbice Aug. 1802. Zij huwde te Rio-de-Berbice in
1768 Dr. Jan Justus Sloaving, zoon van Dr. Christiaan,
en Sandaina Gerardn van Poolsurn.
c. c. v. v.
L.
Bellasis (Bellous). (LI, 124, 310; LI1 378). Met de
welwillende medewerking van ons medelid Dr. L. W.
A. M. Lasonder heeft het kerkbestuur van de Ned.
Herv. kerk te Vreeswijk mij eenige jaren geleden in
de gelegenheid gesteld afschriften van huwelijk- en
doopinschrijvingen te maken, resp. van Ao 1 6 2 0 - 1 7 2 0
en van A0 1620-1726, zoo ook van lidmatenlijsten van
Ao + 1630-1736. Voor latere huwelijk- en doopinschrijvingen zie afschriften van kerkregisters, Rijksarchief te Utrecht.
Volgens dit kerkeraadregister (kerkelijk archief te
Vreeswijk) zijn te Vreeswijk getrouwd:
d.d. 4 November 1638 Joncker Johan Bellous met
Juffrou C a t h a r i n a Cullier. met attestatie van Utrecht
en Vianen.
In deze trouwacte wordt niet vermeld, dat Joncker
Johan Bellous weduwnaar is van .Xaraarita van 1 hienen.
W e l l i c h t g e e f t h e t ondertrouw-reg:ster v a n U t r e c h t
uitsluitsel.
Hilversunl.

J. D. UHLENBECK.

Bindervoet. Gevraagd de 8 kwartieren met verdere
gegevens van Kuniera Bindervoet, geb.?, 5_?. Zij huwde
te? Dirk Wildschut, geb. Purmerend of Amsterdam, zn.
van Adriaan en Maria Koops. Uit dit huwelijk werd geboren Ds. Jesaias Il’ildschut, ged. Purmerend 3 Augustus
1762.
c. c. v. v.
L.
Blauvelt Riccen. (LIII, 30/31). T. a. p. geeft de heer
G. M. Ledeboer eene kwartiehtaat Riccen, waarvan de
moederlijke helft is lMuy.lwzj’ck, Veenlandt, Cool, de Il’it.
De geachte inzender beschrijft deze wapens niet, zegt
slechts dat de afstamming van C a t h a r i n a v a n Muylwijck bekend is. I n d e r d a a d , zij was de dochter van
Eranck van Mu~~lux$k en van Helena Co01 en de kleindochter van den Dordtschen burgemr. Jacob Co01 en van
Petronella de Witt.
Gaarne zou ik echter, in verband met mijne bestudeering van het oude wapen Coob, vernemen, hoe dit
op deze grafzerk is afgebeeld.
Wat betreft Mr. Frederik Rixen, deze zou volgens
eene genealogie Co01 een zoon geweest zijn van Fento
R i x e n (dus niet Blauvelt Riccen) uit Enkhuizen, 1”
Rekenmr. v. d. domeinen v. Holland te ‘s Hage, t 29
Mei 1636, oud 80 j.
T H . v. R. L.
V.
Black. Genealogische gegevens verzocht betreffende

Gilles. Bestaan er gedenkschriften ,van Jacob Gilles,
ddriaan Black, die in de eerste helft van de 170 e e u w
Raadpensionaris van Holland 1746-1749, en/of van
ontdekkingsreizen naar Amerika maakte. Behoorde hij
zijn broeders Paulus Abraham Gilles en Samuel Gilles,
tot de bekende Amsterdamsche familie?
WILLIAM J. HOFFMAK
zoo ja, w a a r berusten die ? Indien er portretten van
v. 8. A.
Paulus Abraham Gilles en Samuel Gilles bekend zijn,
Boer (den)-Blaauw. Ds. Abraham de,) Boer, geb. 24-6- wie is daarvan dan thans eigenaar ? Alle aanteekeningen
1771 Zierikzee, t 24-10-1819 Baltimore, doopsgez. pred., over deze drie gebroeders zijn welkom ; de genealogische
huwt 27-9-1796 Zierikzee met Jeltje Blaauw, ged. 6-10- literatuur over hun geslacht is bekend, zoo ook de staat1771 Loosduinen. Het gezin vertrok op 24-6-1803 uit kundige loopbaan van den Raadpensionaris.
Zierikzee naar Philadelphia.
E. P.
‘s-Gr.
Gevraagd overlijdensdatum en -plaats van de weduwe
Heuff, Blijkens mij verstrekte inlichting bestaat er
eu geneal. gegevens aangaande de kinderen uit dit
huwelijk, waarvan Marin Alida, Nicolaas Albertus en een familie-uitgave betr. dit Betuwsche geslacht, nl.
Anna Everdina in Zierikzee geboren zijn. In 1819 waren het z.g. ,, HeufYen- boek”. Het Rep. v. B. vermeldt het
niet en evenmin is het aanwezig in de mij bekende
6 kinderen in leven.
Ir. A. F. H. BLAAUW.
bibliotheken en verzamelingen. Kan een der lezers mij
Oss.
mededeelen waar ik inzage van dit werk zou kunnen
Boetzetaer (van). Volgens d’Ablaing van Giessenburg, verkrijgen ?
Ridderschap van de Veluwe, zou Hillegonda van BoetJ. J. VÜRTHEIM GZ N.
‘s-Gravenhage.
zelaer (f 1636) de 20 echtgenoote geweest zijn van Dirck
Ripperbant (i_ 1661). In geen der mij bekende BoetzeHoitinga. Gevraagd de 4 kwartieren met verdere
laer-genealogieën heb ik haar kunnen vinden. Kan iemand gegevens van Antje Hoitinga, geb. Wonseradeel?. Zij
mij hare ouders opgeven?
huwde te? op ? AbeE Wierds Wiarda, geb. April 1724,
J. V A N H A S S E L T .
Bloemendaal.
+ te Oosterlittens 29 Maart 1790, zoon van Wierd Ages
Burgh (van der)-RQmp. Gevraagd de 8 kwartieren en 1Meritje Fokkens.
c. c. v. v.
L.
met verdere gegevens van Mr. 2CZichiel Derk wan der
B u r g h of van der Burch, geb. Soerabaja 10 Januari
1769, t Gorssel 18 Mei 1797, zoon van .Johanves Robbert en A n n a &aria Romp. Hij huwde Bathmen 20
Augustus 1794 Adriatta Mal.ga,.ethn van der Niepoort,
dr. van Rudolph Ftore,ltius en Debora Johanna Gobius. ‘)
c. c. v. v.
L.

~~ Duurcant. Wiek waren dë- ouders van Andries Duurcant, procureur bij het Hof van Brabant te ‘s-Gravenhage, officier van de Schutterij nld. en te ‘s-Gravenhage
geh. in 1640. Volgens de kwartierstaat, medegedeeld in
het Maandblad 1903 : 205 zou zijn moederls naam Beffroi
zijn geweest.
W I L L I A M J. HOFFMA~.
U. S. A.

Holsboer. Voor de samenstelling van een volledige
genealogie dezer familie worden gegevens en event.
wapen verzocht.
J. J. VÜRTHEIM GZ N.
‘s-Gravenhage.
Maclaine. Gevraagd de 4 kwartieren met verdere
g e g e v e n s -van Henr+Maclairae, geb _Duhlin?,__$ te2 voor--~-~~ -~
1803. Hij huwde te Rhenen 20 Juli 1766 Amalia Gerhardina Bouwensch, dochter van Il’illem Adriaan en
Alidia Adriana Menso.
c. c. v. v.
L.
Meerman. (LH, 381). Het hierbedoelde geslacht, dat,
voor zoover mij bekend, met het geluknamige Delftsche
niets te maken had, voerde een doorsneden schild: a .
in goud een omgewende halfaanziende meerman met
opgeheven zwaard in de rechter- en rondas in de linkerhand, het hoofd ongedekt, alles in natuurlijke kleur,
0. in zilver drie zwarte vogels; helmteeken: de meerman; dekkleeden : goud en rood.
Reeds in 16de eeuw kwam de naam Meerman in Breda
en omstreken voor. In 1430 b.v. was Jan .Meerman schepen
te Gilze; in 1483 was J a n Neerman t i m m e r m a n t e
Breda; in 14&4 wordt A d r i a e n Mee,aman, zoon van
Claus M. en van Elisabeth Ge,itsdr. die Bont vermeld
in een schepenacte van Oisterwijk.
Adrinen Jansz. Meerman en Ecerdilza t:m der Raer,
in kol. 381 vermeld, hadden ook nog eene dochter,
Catharina M e e r m a n , die in 1686 te Breda in het huwelijk trad met Mr. Abrahana Hubert, ged. te ‘s-Hertogenbosch 14 April 1668.
B. v. B.
‘s-Gr.

Endeldijk. Bestaat er een afbeelding van de voormalige buitenplaats EndeZdQk te Honselaarsdijk, welke
toebehoorde aan den landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt en in de lSe en begin 198 eeuw aan de Rotterdamsche koopmans- en dichtersfamilie van der Pot?
Gerrit van der Pot (de zoon van den schrijver van
Endeldgk’s Hofdicht W i l l e m v . d. P. 1704-1783), d e I
laatste bezitter van Endeldijk, moet een verdienstelijk
kunstschilder en groot kunstverzamelaar geweest zijn.
Na zijn dood in 1808 werd er een aantal van zijn prachtige verzameling schilderstukken voor ongeveer f 100.000
verkocht aan ,het Groot Hollandsch Museum”, onder
Koning Lodewijk opgericht. Vermoedelijk zal van der
Pot wel eens een schilderg vervaardigd hebben van zijn
geliefd buitenhuis Endeldijk, dat dan wel in het bezit 1
der, familie gebleven zal zijn. Bij mijn pogingen tot (
stichting van een museum te Naaldwijk zou ik het zeer
op prijs stellen dit te kunnen verrijken met een afbeelding van deze vermaarde bezitting.
Mulet-van Ernst-Ko(o)ning. Mr. Jacob Hendrik Mulet,
A. v. D . MAREL.
Naaldzoijk.
Kanunnik van St. Pieter te Utrecht (1751-1764), als
1) Een gedeeltelijke beantwoording van deze vraag is te vinden zoodanig geresigneerd, waarschijnlijk wegens vertrek uit
de stad. Ingeschr. als jur. cand. te Harderwqk.,l760,
in N. L. 1913, kk. 26, 62, 187-188. - RED.
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ged. Utrecht 8-4-1738, overi. te? den?, ondertr. Utrecht
1 l-ti-1759 (geboden tot Windesheim en daar getrouwd)
Gezina van Ernst, dochter van??, ged. te? den?, overl.
te? den 1. Zij hertrouwt te? den? Dr. Petrus Ko(o)ning,
geneesheer te Zaandam:
Uit het eerste huwelgk kinderen o.a. Hendricus lheodorus Mul&, geb. . .> Willemina Susanna Mulet, geb. . .,
Catharina Qesina Mulet, ged. Heerde 1-3-1767.
Alle gegevens zijn welkom.
Mr. H. W.
vtr.

Een onderzoak ten Fijksarohieve in Gelderland, alwaar
de kerkeboeken van Zutphen thans worden bewaard,
wees uit, dat Cornelis de Ruiter 9 Maart 1776 in de
Groote Kerk te Zutphen is begraven. ,,Catharina Reynder”, vrouw van Andries Joost Bruggink, werd te Zutphen
begraven 18 Februari 1781; uit de inschrijving in het
begraafregister van de Groote (St. Walburgs-) kerk en
de Broerenkerk blijkt niet, of za in &n van deze beide
kerken dan wel op één van deze twee kerkhoven is
begraven.
vtr.
Mr. H. W.

Naaldwijk. Bestaat er een 17e eeuwsche afbeelding
van dit dorp? Het oudste plaatje, dat we in het museum
alhier bezitten, is van +
- 1760.
A. v. D. MAREL.
Naald @ik.
Nes (van). Gegevens verzocht betreffende een familie
,uan Nes, voorkomende te Vianen, Woerden en Qorcum,
waartoe behoorden Cornelis Hendricksz. van Nes, te
Vianen geh. v6ór 1626 met M a y k e n Hendricksdr. van
den Burchgraeff; Jan Qerrits van Nes, te Vianen in 1661 ;
Maria can Nes, geh. met Nicolaes Reyersa. Demp, leefden
in lö92 te Gorcum; Adriaen van Nes, begin 1600 te
Noordeloos.
W ILLIAM J. HOFFMA~.
U. S. 8.

Patijnenburg. Van deze buitenplaats, achtereenvolgens
in het bezit van de families Allart, Pauw, van Slingelandt, ‘van der Goes en Rengers, is in het museum te
Naaldwijk alleen een tweetal teekeningen naar Schouwman. Zijn er meer afbeeldingen van deze huizinge, welke
tot 1799 te Naaldwijk heeft bestaan 2
A. v. D . MAREL.
iVaaldwijk.
Pietermaat-Biscop. In het vorig nummer, k. 30, deelt
W. W. v. R. mede, dat Catharina .Biscop, de latere echtgenoote van Mr. Hendrik van Lidth de Jeude, als weduwe
van .Tacobus Uylenbroeck 20 (ondertr. Amsterdam 18
Maart 1706) huwde met Pieter Pietermaat. Zou de geachte inzender, die de inteekenacte van dit echtpaar
onder de oogen blijkt te hebben gehad, mij kunnen
mededeelen of deze eenige aanwijzing bevat, die zou
kunnen leiden tot identificatie van den bruidegom met
Pieter Pietermaat, secretaris, vroedschap en burgemeester
van Edam, gecomm. ter auditie van de gemeen0 Landsrekening in W.-Friesland, gecomm. ter admiraliteit te
Amsterdam, hoofdofficier te Edam, ged. ald. 8 Jan. 1659,
+ ald. 14 Dec. 1707 ? De genealogie van dit Noord-Hollandsch regentengeslacht in Ned. Patr. 1921/22 maakt
slechts melding van zijn op 3 Dec. 1684 te Edam gesloten huwelijk met Trijntje Houttuyn, ge& Edam 2
Febr. 1667, wier overlgdensdatum niet wordt opgegeven.
Een andere Pieter Pietermaat, die als echtgenoot van
Catharina Biscop in aanmerking zou kunnen komen,
komt in genoemde genealogie niet voor. .
V ALCK LUCAISEN.
Driebergen.
Veije (de)-de Ruiter. (LII, 320, 383). Inderdaad is

Cornelis de Ruiter te Rotterdam gedoopt 9 Augustus

(en niet 6 Augustus) 1716.
Zijne weduwe Catharina Reynders hertrouwt te Zutphen .,,in huys” 9 Januari 1777 (ondertr. 22 Dec. 1776)
Andrzes Joost Bruggink.

Wesel (van)-Lupardus-van Noortwijck. Gtegevens
verzocht betreftende Cornelia van Wesel (vermoedelijk
dochter van Rochus on Margriete de Vries Simon&.)
die huwt 1”. . . . van Noortwijck. Hun zoon Rochzcs van
Noortwijck, geh. met Margarethn van Son, laat 30 Juni
1717 een dochter Cornelia in de Engelsche kerk te
D0rdt doopen. Cornelia tian Cl‘esel huwt 2” Wilhelmus
Lupardus; zij laten 29 Juli 1694 een dochter Anna te
Dordt doopen.
U. S. A.
W ILLIAM J. HoFFMGï.
Wijnants. (LII, 216 8. v., 262j3, 266). In de door
mij bewerkte genealogie-Drabbe (De Wapenheraut, Jaargangen 1917/20) komen voor:
Dorothea Drabbe, ged. Haarlem 26 Oct. 1662, trouwt
Pieter (van) Wynants. Eén zoon. Zij hertrouwt te Haarlem 16 Nov. 1704 als wed. van Pyter van Wynants
met Hepldrik Stram, wean. van Almelo.
Dit huwelijk is ook ingeschreven te Almelo, waar
haar eerste man ,Pieter Wynandts tot Haarlem” wordt
geheeten (Jaargang 1919, blz. 114/6).
De naam Pieter en de woonplaats Haarlem maken
het wel zeker, dat bedoelde eerste echtgenoot P. W.
behoorde tot de familie Wynants, als boven aangegeven
vermeld in jaargang LII.
Kan een der 3 boven bedoelde inzenders, of wellicht
een ander, mij inlichten hoe Pieter IYynants, die tr.
Dorothea Drabbe, in betrekking stond tot de familie Tynants bovenbedoeld ?
‘s-Gravenhage.
W. E. vm DAM VAN ISSELT.
INHOUD 1086, No. 2.
Bestuursberichten. - De Fritema-groep in het Museum van Oudheden te Uroningen, door Adolf Pathuis. - De oudere generaties
van het geslacht (van Reigersberg) Versluys, door Jhr. J. van Reigersberg Versluys. - De Voorouders van Martinus van Doorninck,
Predikant te Vorchten, geb. 1640, over]. 1676, door Ir. N. H. van
Doorninck en Mr. J. 1. van Doorninak. - Bijdrage tot de genealogie
van het Rotterdamsche geslacht van Teutem, door W. Wijnaendts
van Resandt. - Boekaankondiging: Nederland’s Patriciaat, ‘s-Gravenhage,21at0 Jaarg. 1933/‘34, door W. F. del Campo Hartman; Dr. G. A.
Wumkes. Stads- en Dorpskroniek van Friesland, deel 1 1700-1800,
deel 11 1800-1900. Leeuwarden 1930 en 1934, door G. F. E. Qonggryp. - Korte mededeelingen: Waterschapawapens; Offerhaus; Het
huwelijk van den Hertog van Kent. - Vragen en antwoorden: Abbensets-Heytmeyer; Averenck-Eohten; Becker; Bellasis (Bellous);
Bindervoet; Blrtuvelt Riooen; Blook; Boer (den)-Blaauw ; Boetaelaer
(van); Burgh (van der)-Romp; Duuroant; Endeldijk; Gilles; Heuff;
Hoitinga; Holsboer; Maclaine; Meerman; Mulet-van-Ernst-Ko(o)ning;
Naaldwijk; Nes (van); Patijnenburg; Pietermaat-Bisoop;, Veije (de)de Ruiter; Wesel (van)-Lupardus-van Noortwijok; Wijnants.
De Ned. Boek- en SteendrukkerY,
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De geslachten van Broechoven in de Meierij van /
‘s Hertogenbosch in de tweede helft van de 14e eeuw,
door H. J. A.

VAN

SON.

(Vervolg van LIII, ll.)

Groep B.
1. Gerardus de Broechoven, komt voor in de c;jnsre- 1

Maart 1935.

gisters van Tilborch van 1340 en 134!! als cijnsplichtig voor een bedrag van 20 d. nov. In het
laatste register is zijn naam, na 6 jaren betaald te
hebben, doorgeslagen en daarachter vermeld ,relicta
rel.“, zoodat hii in 1346 moet ziin overleden G4).
Zijn ‘weduwe - relicta Gerardi le Broechoven wordt in het cijnsregister van Tilborch van 1350
voor het zelfde bedrag aangeteekend 65).
In 1383 wordt land te Tilborch genoemd, inter
hereditatem liberorum quondam Gerardi de Broechoven 6s).
Hij was gehuwd met Dympna N. N., die in 1392
te Tilborch woonde en vermeld wordt als moeder
van zijn zoon Gerardus (zie bij 11).
De namen van zijn zoons komen voor op 29 September 1406, wanneer Gerardus, Herwicus, Arnoldus
en Reynerus, fratres, liberi quondam Gerardi de
Broechoven 8x1 andere personen 32 aude stilde beloven aan Franco de Myrabello ten behoeve van
Rodolphus filius domini quondam Pauli de Haestrecht 6’).
Kinderen :
1. Gerardus, volgt 11.
2. Henricus, volgt IIbis.
3. Arnoldw, volgt IIter.
4. Reynerus, volgt IIquater.
6. Mechteld, volgt IIquinquies.
11. Gerardus filius Gerardi de Broechoven, wordt in
1380 als cijnsplichtig te Tilborch vermeld 68).
12 December 1387 verkoopt Walterus filius quondam Walteri de Oerle (zie groep A) een erfel. pacht
~___
64) Chambres des Comptes No. 45038 fol. 119, No. 45039 fol. 132.
65) Idem No. 45072 blz. 95.
6s) Prot. ‘s H. No. 1176 fol. 254.
67) Idem No. 1184 fol. 193~; zie ook fol. 204 en No. 1186 fol. 279.
68) Ch. des C. No. 45072 blz. 82.
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van 1 mud rogge uit ‘t goet te Heskoke in de parochie
de Mierfelt (zie F) aan Gerardus de Broechoven 69).
Hij verkoopt deze erfel. pacht 5 April 1389 aan
Hubertus filius quondam Henrici Backe, nadat genoemde Hubertus en zijn broeders hem een stuk
land, geheeten dae aude Hostat te Westilborch hadden
verkocht ’ 0).
29 October 1392 verkoopt Gerardus de Broechoven
filius quondam Gerardi de Broechoven aan Arnoldus
filius naturalis Johannis Bac Bertoutssoen de Tilborch een erfel. pacht van 1 mud rogge, te betalen
,in Tilborch in domo Dympze, matris dicti venditoris” uit 11 lopen grond te Tilborch ad locum
dictum Op die aude Hostat, belend o.a. door Reynerus
de Broechoven, frater dicti venditoris ll). In 1409
verkoopt hij die aude Hostat aan Gerardus van Arle
Berthoutssoen 72).
9 December 1391 koopt hij van Rodolphus de
Gravia en Elizabeth rilicta quondam Jacobi Anensoen een stuk land geheeten dat Corenstuc (of Dorenstuc) en een huis en erf, beide te Westilborch gelegen, waarna Gerardus de Broechoven filius quondam Gerardi de Broechoven en Willelmus de Broeohoven filius quondam Walteri Bac de Broechoven
(groep A) aan Rodolphus de Gravia 43 hollantsgulden en aan Eliaabeth relicta ‘quondam Jacobi
Anensoen 20 hollantsgulden beloven 7s).
In 1393 doet hij afstand, ten behoeve van Johannes
Venman, van 3 lopen grond dictus die weyde te
Westilborch in loco dat Venne 74).
31 Mei 1403 transporteert Gerardus de Broechoven
filius naturalis (het woord ,nnturalis” is in de acte
doorgeslagen) quondam Gerardi de Broechoven 14
,,geswat”, hem toekomende in 2 bunder weide te
Westilborch retro locum dictum Malle, belend o.a.
door Willelmus de Broechoven (groep A) ‘7 5).
29 Maart 1410 verkoopt hij aan Gerardus van
Arle filius Bertholdi de Arle (zie onder Uquater) een
huis en erf te Westilborch aan den Hovel, alsmede
eenige erfelijke pachten, waaronder een, die hij
had verkregen van Rodolphus van den Grave, die
deze pacht weder had verkregen van Johannes de
Broechoven filius quondam Johannis de Broechoven
(groep C) 7G).

IIbis. Henriczu de Broechoven. In 1368 werd door Gerardus en Henricus, zonen van wijlen Lambertus
Ryxken, aan Henricus de Broechoven filius Gerardi
de Broechoven in erfpacht gegeven hun mansus te
Oerle in de parochie van Westilborch, tegen een
erfelijke pacht vau 9; mud rogge. Als onderpand
gaf Henricus de Br. een erfel. pacht van 2 mud
rogge, die Lambertus dictus van der Ryt aan hem
moest betalen uit goederen te Udenhout, die van
Johannes de Zonne geweest waren 77). 24 M a a r t
68) Prot. ‘s H. No. 1178 fol. Gv.

70) Idem No. 1178 fol. 97.
71) Idem No. 1179 fol. 499.
7z) Idem No. 1186 fol. 324.
73) Idem No. 1178 fol. 2020, No. 1180 fol. 271.
74) Prot. ‘s H. No. 1180 fol. 44.
75) Idem No. 1183 fol. 124.
70) Idem No. 1186 fol. 361.
77) Idem NO. 1175 fol. 96. Johannes de Zonne, overleden tusschen
1355 en 1374, bezat reeds in 1312 in leen 2 hoeven in Udenhout, die

68
1378 verkocht Henricus de Broechoven aan Jacobus
van den Wyel een erfel. pacht van een mud rogge
uit genoemde mansus te Oerle 78). Deze erfel. pacht
wordt later weer verkocht in 13Y8 en 1406 7g).
6 April 1888 wordt Henricus filius quondam
Gerard1 de Broechoven vermeld met zijn vrouw
Katharinal filia quondam Johannis de Zonne 8 O). In
deze acte is wederom sprake van goederen te Udenhout, welke zijn vrouw als huwelijksgift had aangebracht. 12 Maart 1406 draagt hij over als man
van Katharina falia quondam Johannis de Sonne
filii Johannis Stroetman een erfel. cijns van 4 ponden,
die wijlen Johannes de Sonne had verkregen van
Ghiselbertus Cuparius de Vessem s 1).
4 Mei 1400 beloven Henricus de Broechoven filius
quondam Gerardi, Reynerus zijn broeder, Arnoldus
filius Johannis dicti Bac de Tilborch en Henricus
zijn broeder 80 hollantsgulden aan de Lombarden
van den Bosch 52).
Behalve te Tilborch was Henricus de Br. ook
gegoed te Hildwaren Beke, waar hij 14 Juni 1402
een mansus dictus tgoet te Aesvoert kocht van
Henrious de Eycke filius quondam Gerardi de Eycke
filii quondam Henrici Posteel 8s). 29 Augustus 1410
deed Petrus de Eycke, zoon van voornoemden wijlen
Gerardus en van Elizabeth dochter wijlen Rodolphus de Gravia, afstand van dit goed ten behoeve
van Gerardus de Broechoven filius quondam Henrici 84). Henricus de Broechoven overleed dus tusschen 1406 en 1410.
De mansus te Oerle in Tilborch, door wijlen Henritus nagelaten, werd 3 Juli 1411 voor 214 deel
door Xycholaus filius Berfholdi de Arie als man van
Aleydis en door Willelmws’ filius Walteri Janssoen
als man van Heytwigis, filie quondam Henri& de
Broechoven filii quondam Qerardi, in erfpacht overgedragen aan CSerardus filius dicti quondnm Henri&
de Broechoven 85). W aar uit deze acte blijkt dat er
4 deelgerechtigden waren, komt als 49 kind in aanmerking een Johannes de Zon filius Henrici de
Broechoven (zie IIIbis), die blijkbaar is genoemd naar
zijn grootvader van moederskant Dit wordt nader bevestigd door een acte van 17 Februari 1427, wanneer
Johannes de Zon filius quondam Henrici de Broechoven en Nycholaus de Arle filius Bertholdi een
gelofte afleggen namens de minderjarige kinderen
van wijlen Gerardus de Broechoven (die met een
zuster van dezen Nycholaus de Arle was getrouwd).
Zij treden blijkbaar op als voogden van vaders en
moeders kant * 6).
voor 1374 overgingen aan Ghielis Wouterszoen van Goerle. Zie Cour
Feodale de Brabant, leenregisters No. 1 fol. 6 en 69v, No. 2 fol. 52v,
No. 4 fol. 205v.
78) Prot. ‘s H. No. 1176 fol. 59v.
79) Idem No. 1181 fol. 117, No. 1184 fol. 276~.
80) Idem No. 1178 fol. 31.
81) Idem No. 1184 fol. 87.
82) Idem No. 1182 fol. 36~.
83) Prot. ‘s H. No. 1182 fol. 434.
84) Idem No. 1186 fol. 456~.
85) Idem No. 1187 fol. 170~.
sfl) Idem No. 1196 fol. 44. In ons artikel over het geslacht van San
te Tilburg in het maandblad 1933, kwamen w;j tot de gevolgtrekking,
dat Johannes de Zonne de zoon zou zijn van Henricua films quondam
Arnoldi de Broechoven. Dit is onjuist en in verband met de tijdsorde
ook onmogelijk. Zie over dezen Henriaus zoon van Arnoldus onder IIter.
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Uit dit huwelijk:
1. Gerardus, volgt 111.
2. Aleydis, tr. voor 1411 Nych.olaus filius Bertholdi
de Arle.
3. Heglzuigis, tr. voor 1411 Willeimus fi,lius W a l t e r i
Janssoen.
4. Johannes de Zon, volgt IIIbis.
111. Qerardus de Bt*oechoven filius Henri&, koopt 4 Juni
140ö eenige stukken land te Tilborch gelegen in
de Corvelsacker, in die Hoeve en die Heze 8 ‘), verkoopt 22 Maart 1408 land te Tilborch in aggere
de Broechoven, in Ourle en in die Hezes*).
Wij zagen reeds, dat hij, na den dood van zijn
vader, in 1410 in ‘t bezit kwam van ‘t goet te Aesvoert in Hilvarenbeek en in 1411 van de mansus
te Oerle in Tilborch. 13 Februari 1419 verkoopt
hij een mud rogge erfel. pacht uit zijn hoeve tot
Oerle in Tilborch ,daer Peter Beelaert nu ter tijt
op weent” * “).
In 1422 koopt hij alle ,goede erve en have”, die
aan Jan van Ghestel zulleo versterven van Jan
Kemkensz van Ghilse sinen vader 90).
Gheryt zoen quondam Henrics van Broechoven
was gehuwd met Yde dochter wn Berthout Clausz
van Aerle en van Agnese, waarmee hij vermeld
wordt in 1419 en 1421~1). 16 Maart 1429 houden
de kinderen en kleinkinderen van Berthout van
Aerle erfdeeling van de goederen te Haren, waarvan Berthout zijn tocht overgaf. De kinderen van
wijlen Gheryt van Broechoven worden in die acte
genoemd Ja.n,, Bertholdus, HenGc en Qe&xdis gehuwd met Oodevaert Dix~ caf2 den Ef,vsn g2).
Drie van de vier kinderen van Berthout v a n
Aerle trouwden met een van Broechoven. Deze
kinderen zijn :
1. Nycholaus, tr. voor 1411 Aleydis d. v. Henric van
Broechoven (zie hiervoor).
2. Elizabeth, tr. voor 1419 Lambrecht Godert Brockenzn.
3. Gheryt,, tr. voor 1415 Katheline d. v. Reyneer
van Broechoven (zie hierna onder Hquater).
4. Yde, tr. voor 1419 Gheryt zn. v. Henric v a n
Broeohoven.
Gheryt van Broechoven, die nog vermeld wordt
in 1423 93), is overleden voor 17 Februari 1427,
wanneer Johannes filius quondam Gerardi de Broechoven en Godefridus filius Theoderici Godevaerts
als man van Gertrudis filia quondam Gerardi predicti een erfel. p a c h t v a n e e n m u d r o g g e verkoopen uit een huis met 28 lopinatas terre te Tilborch in Oerle, belend o.a. door Johannes de Zon,
en uit nog een drietal stukken land te Tilborch,
waarna - zooals reeds hiervoor is gezegd - JOhannes de Zon filius quondam Henrici de Broechoven en Nycholaus de Aerle filius Bertholdi een
gelofte afleggen namens Arnoldus, Bertout en Hensi)
$*j
sQ)
gQ)
91)
QQ)
gQ)

Idem No. 1154 fol. 142.
Idem No. 1185 fol. 312~.
Prot. Oist,erwijk No. 72 fol. 40~.
Prot. Oisterwijk No. 73 fol. 56~.
Idem No. ‘72 fol. 20, No. 73 fol. 28.
Idem No. 76 fol. 11~.
Idem No. 73 fol. 94v.

ritus, minderjarige kinderen van wijlen Gerarardus
de Broechoven 9 “).
Uit dit huwelijk:
1. Jan.
2. Qertrudis, tr. voor 1427 Bodevaert Dirck Bodevaerts van den Erven.
3. Arnoldus, minderjarig in 1427, vermoedelijk overleden voor 1429.
4. Bertout, minderjarig in 1427.
5. Henric, minderjarig in 1427.
IIIbis. Johannes de Zon filius Henri& de Broechoven.
Hij wordt 20 Februari 1399 vermeld met zijn vrouw
Elizabeth dochte,. van Jacvb,us filius puondam Walteri dicti Groet Woute!. de Berkel, bij den verkoop
van een erfcijns. Mede treden in deze acte op de
overige kinderen van wijlen Jacobus GroetWouter,
te weten Johannes, Walterus, Matheus de Arle als
man van Aleyd en Johannes van den Nuwenhuze
als man van Luytgardgs).
De kinderen va,n Johannes de Zonne en Elizabeth noemden wij reeds in ma,andblad 1933, kol.
446 als verkoopers van het vaderlijk huis te Tilborch aan den Hoevel. Johannes van Zonne bezat
dit al in 1409 96). 16 Maart 1414 en 8 November
1428 verkocht hij erfel. pachten uit dit huis en uit
een bunder weide aan het riviertje die Ley, alsmede
uit een stuk land van 4 lopen aan den weg naar
Corvel gelegen g ‘).
In 1407 kreeg hij land in erfpacht te Tilborch
in die Stijve, van Godefridus de Arkel (zie groep
D) tegen een mud rogge erfelijke pacht. Dit mud
rogge wordt achtereenvolgens in 1462 en 1483 verkocht g s).
1 Juli 1412 en 2 December d. a. v. beloven Johannes van Huculem, zijn broeders Gerardus en
Henricus Bac, Willemus de Broechoven filius quondam Walteri Bac (groep A), Reynerus de Broechoven van Tilborch. Johannes de Zon van Tilborch
en andere personen resp. 100 en 132 tronen Francie
aan de Lombarden van den Boschgg).
24 Juni 1433 verkoopt Jan geheten van Zon zn.
quondam Henric van Broechoven aan Henric Voet
twee stukken land te Westilborch, waarvan een in
de Broechoven acker en een gelegen aan de stroom
die Leyde l O O). 13 Juli 1444 en 12 April 1446 verkoopt hij aan zijn zoon Jacob land te Westilborch
in Mal1 en in de Corvelsackeren lol).
Zijn zoon, de priester Atxoldus VON Zon had in
1450 natuurlijke kinderen o.a. een zoon Henrick,
bij Dynghen dochter quondam Jan Obrechts 10%).
84) Prot. ‘s H. No. 1196 fol.’ 44.
951 Prot. ‘s H. No. 1181 fol. 150~. In deze acte wordt Joh. de Zonne
genoemd filius ,,quondam” Henrici. Dit moet een vergissing zijn, want
Henricus was toen nog niet overleden. In dit, protocol fol. 100~ en
191 oompareert eene Katharina relicta quondam Arnoldi Bao filii
quondam Walteri Groetwouter, met) haar kinderen. Walterus Groet
Wouter, dan wel zijn vrouw, behoorde dus wanrs&i_jnlijk tot het, geslacht Bac.
QQ) Idem No. 1186 fol. 400.
0’1 Idem No. 1188 fol. 374. No. 1199 fol. 1.63~.
Qsj Idem No. 1242 fol. 268v, No. lP52 fol. 517~.
QQj Idem No. 1187 fol. 445~. R’o. 1188 fol. 38~.
iQQ) Prot. Oisterwijk No. ï8’fol. 19.
101) Idem No. 85 fol. 28v, No. 87 fol. 14.
los) Idem No. 89 fol. 9v.
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Behalve deze zoon Arnoldus uit zijn huwelijk met
Elizabeth GroetWouters, had Johannes de Zonne
ook een natuurlijken zoon Artzoldus. 5 November
1468 verkoopt Godefridus filius Theoderi Godevarts
als man van Gertrudis fìlia quondam Gerardi de Broechoven (zie onder 111) aan Arnoldus filius naturalis
Johannis de Zon en aan Willelmus filius quondam
Arnoldi de Broechoven (zie onder IIter) zijn mansus
te Westilborch in Oerle, ten N. belend door Johannes de Zon, alsmede nog 7 stukken land te
Westilborch o.a. gelegen in die Korvelsacker en in
die Broeohovenacker. Op den zelfden dag transporteert Arnoldus filius Johannis de Zonne (ongetwijfeld de natuurlijke zoon) aan genoemden Godefridus een erfel. pacht van 1 mud rogge uit een
erfel. pacht van 4 mud rogge, die Henricus filius
quondam Arnoldi de Broechoven (zie onder IIter)
schuldig was aan Wolterus filius quondam Johannis
filii quondam Jacobi GroetWouters uit een huis te
Tilborch en uit 13 stukken land aldaar o.a. in Oerle
gelegen, welke goederen Henricus de Broechoven
voornoemd van Wolterus GroetWouters had verkregen 1 O “).
Aert naturael zn. Jans van Zon wordt in 1430
vermeld met zijn vrouw Elisabeth dochter quondam
Aelwijn Smeyermans 104).
Hter. Arnoldus de Broechoven, overleden voor 1414.
Arnoldus filius quondam Gerardi de Broechoven
v e r k o o p t 12 April 1382 aan Walterus Bac filius
q u o n d a m Johannis de Broechoven (groep C) een
erfel. pacht van 4 mud rogge uit l+ lopen land te
Tilborch r05).
In 1396 verklaren Johannes Meynaert en Arnoldus
de Broechoven 96 hollants gulden schuldig te zijn
aan Johannes de Aggere * 06) ; aan dezen verklaren
30 Mei 1398 Arnoldus de Broechoven filius quondam Gerardi de Broechoven, Qerardus zijn zoon,
J o h a n n e s M e y n n a r t e n anderen 102 oude soilde
schuldig te zijn 10’).
Kinderen :
1. Berardzcs, volgt 111.
2. Henric, volgt IIIbis.
3. Willem, volgt IIIter.
4. Aert, volgt IIIquater.
III. CSeral.dus van B r o e c h o u e n . 16 Februari verkoopt
Amelius filius Arnoldi van der Schueren een erfel.
pacht van 14 mud rogge, die Gerardus van Broechoven filius quondam Arnoldi van Broechoven hem
schuldig was uit een akker geheeten Die Maesacker
en nog twee stukken land te Tilborch, welke landerijen Gerardus van Broechoven in 1409 van genoemden van der Schueren in erfpacht had ontvangen ros).
In 1419 verkoopt Gheryt zoen wilner Aerts van
Broechoven 4 mud rogs erfel. pacht uit een huis
en hof daer hi nu in woent te Westilborch, alsmede
‘08) Prot. ‘s H. No. 1199 fol: 257.
104) Prot. Oisterwijk No. 76 fol. 47.
105) Prot. ‘s H. No. 1176 fol. 254.
100) Idem No. 1180 fol. 560.
l”7) Idem No. 1181 fol. 66~.
108) Idem No. 1186 fol. 24v, No. 1188 fol. 354~.

uit z@ deel in Romboutsbeempt, gelegen te Tilborch sen den dreyboom 109).
In 1420 wordt hij genoemd met zijn vrouw Katheline dochter van Peter Nouden 1 l0).
In 1423 verklaren de kinderen van wijlen Melys
Willem Melysz, dat Wouter van der Pasch, Jan
Jan Vrientsz, Gheryt Aertaz van Broechoven en
Willem Aertsz van der Scueren hun bewijst hebben
alaulke zoen als ai opgebuert hebben van den voorn.
Melys Willem Melyaz ril).
IIIbis. Henric van Broechoven, zoen quondam Aerts van
Broechotten wordt tuaschen 1419 en 1429 vermeld
met zijn vrouw .Maïye dochter quondam Jans va?%
den Zande, die te Tilborch gegoed was l l2).
In 1420 verpacht Heer Jan die Vysscher, persoen
(pastoor) tot Weatilborch, zijn corentyende in die
Stijve tot Tilborch en in de ackeren v a n B r o e c hoven geduren 3 jaar aan Henric Aertsz van Broechoven, zijn broeder Willem en nog twee personen,
voor 66 gouden Hollandsohe stilde per jaar l l 3).
In 1422 krijgt hij in erfpacht van Jan die Bije
zoon van Matheeus van Aerle, namens hem en zijn
mede erfgenamen van wijlen zijn moeder Aleyt
dochter quondam Jaoob geheten GroetWouters, tegen
een jaarlijksche pacht van 6% lopen rogs, een huus
en hof met horen gude en toebehoerten te Westilborch in Oerle, belend o a. door Jan van Zon, alsmede een erf geheten dat Gagelbroec 114). Uit die
hoeve verkoopt hij erfelijke pachten in 1426 en
14301’5).
IIIter. Willem foen quondam Aerts van Broechoven, wordt
tusschen 14!!0 en 1423 vermeld met zijn vrouw listheline dochter quondam Wouter Sberen (die Beer) l l g).
In 1428 werd hQ met Arnoldus natuurlijken zoon
van Johannes de Zon eigenaar van een mansus te
Westilborch in Oerle (zie onder IIbis).
In 1430 verkoopt hij twee stukken land in Westilborch bij die molen te Velthoven * 1’).
IIIquater. Aert geheten van Broechoven zoen quondam
Aerts van Broechoven verkoopt in 1429 eenige
erfelijke pachten rogge uit zijn land te Westilboroh
sen die Horevoert, groot 4 lopensaet 1 18).
11 quater. Reynerus (Reynkinus) de Broechoven. 20 OcOctober 1384 verkoopt Reynkinus de Broechoven
een huis en hof met zijn gebouwen te Tilborch in
die Hoeven 11s). 26 September 1386 koopt Reynerus
de Broechoven een huis en hof aldaar aan den
H o e v e 1 120). 6 April 1389 koopt Reynkinus de
Broechoven filius quondam Gerardi de Broechoven
een stuk land te Westilborch achter den Hoevel,
100)
110)
lil)

115)
fol.

Prot.
Idem
Idem
Prot.

.*
bb.

Oisterwijk No. 72 fol. llv.
No. 72 fol. 65~.
No. 73 fol. 31.
0 . NQ. 72 fol. 31v, 35, 78v, No. 73 fol. 30, 47v, No. 75

115) Idem No. 72 fol. 53~.
“4) Idem No. 73 fol. 86v, 94v.
116) Idem No. 74 fol. BV, No. 76 fol. 36~.
110) Idem No. 72 fol. 75v, No. 73 fol. 26v, 30r, 35, ‘ilv, 118~
117) Idem No. 76 fol. 13~.
11s) Idem No. 75 fol. 23v, No. 76 fol. 14.
1’9) Prot. ‘8 H. No. 1177 fol. 160.
120) Idem No. 1177 fol. 207.
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van Hubertus, Arnoldus en Woltherus fratres, liberi
nu ter tijt in woent, aan Jan die Bye voor negen
q u o n d a m H e n r i c i dicti Backe; in 1403 koopt hij
jaar, ingaande met Paschen, elcs jaers om 33 lichteen huis grenzende aan dit land l2l). 2 December
gulden. Hierbij worden bepalingen gemaakt over
1389 verkoopt Reynerus de Broechoven films quonhet onderhoud met hout of ijzer en het dekken
dam Gerardi de Broechoven een stuk land te Tilborch
m e t stroo, a l s o o k v o o r h e t g e v a l d a t h e t h u i s
in die Scive, belend o.a. door Johannes de Broecverongevalte of verbornt worde. Bovendien krijgt
hoven (Groep C) la2).
Jan die Bye in huur eenige stukken land in dio
4. Februari 1396 verklaart hij met anderen 40
Stijve tot Tilborch o. a. dat Dorenstuc en nog 16
Hollandsgulden schuldig te zijn aan Johannes die
lopensaden land tegen 4 lopen rogs per jaar en
Joede Peterssoen 1 23). In 1396 koopt hij een erfel.
per lopensaet * 3 3).
pacht uit land te Tilborch en verkoopt deze weer
In 1423 verkoopt hij aan Jan die Bye 3 stukken
in 1404 la4).
land te Tilborch in die Scyve, samen groot 11 lo27 Februari 1399 krijgt hij in erfpacht een huis
pensaet waaronder dat, Dorenstucske, welke landeen erf te Tilborch in Velthoven 1 25).
rijen hij. had gekocht van Gheryt Berthoutsz van
13 April 1405 koopt hij 213 deel van 3 bunder
A e r l e smen zwager als man van Katheline filia
weide te Tilborch in Broechoven en belooft uit dat
quondam Reyneers van Broechoven 1s4).
land een erfel. pacht van 6 lopen rogge ’ z 6). Deze
IIIbis. Reyneer van Broechove?,, verkoopt in 1418 een
pacht wordt in 1420 verkocht 18 7).
huis in Westilborch 135). In 1419 koopt hij 2 stukken
31 Juli 1414 verkoopt hij 1 mud rogge erfel. paoht
land aldaar en verkoopt een huis en hof met sinen
uit 2 bunder weide te Tilborch in Heze 1 28).
gronde aldaar, dat hij gekocht had van Daneel
31 Januari 1414 verkoopt hij aan zijn zoon
Peter Nouden 136). Hij koopt diverse erfel. p a c h Gernrdus 9 lopina tas terre in Westilborch aen den
ten uit goederen te Tilborch tusschen 1421 en
Hovel en een weide groot 12 lopinatas aen den
1 4 2 9 137). In 1429 geeft hij in erfpacht uit aan
Hovel, welk laatste land hij van Hubertus Bac had
Katheljne dochter quondam Aert Woutersz met haar
verkregen 129).
zoon een stuk land te Westilborch aen die StocNa ziju dood geeft Kathelijn wijt quondam Reyhasselt l 3 8).
nerus v a n Broechoryen in 1419 haar tocht in de
In 1429 wordt hij vermeld met zijn vrouw Enghelgoederen, die zij met haar man heeft’bezeten, over
berte dochter van ,Jan van der Amervoert 139). In
aau haar zoon Reyneer, aan Gheryt Bertoutsz van
1466 worden genoemd Repeer, Peier, Jan, Steven
Aerle als man van haar dochter Katheline en aan l
en Jan die jongste, gebruederen, zonen quondam
de kinderen van wijlen haar dochter Heylwigh, die
Reyneers van Broechoven en van quondam Engelken
gehuwd was met Daneel Peter Nouwen. ISO).
dochter van Jan van der Amervoert, die land beUit dit huwelijk:
zaten in Westilborch, Dalem en in ‘t land van
1. Gheryt, volgt UI.
Breda * 4 O).
2. Reyneer, volgt IIIbis.
3. Kotheline, volgt IIIter.
4. Heylwigh, overleden voor 1419, tr. Daneel Peter IIIter. Katheline van Broechoven. 4 April 1415 verkoopt
Gernrdus de Arle filius Bertholdi de Arie een erfel.
Nf&en.
pacht van 4 mud rogge uit ‘7 en 2 lopinatas terre
111. Gheryt van Broechoven, krijgt 6 Augustus 1406 met
te Tilborch in die Schijve en uit een huis en hof
zijn vrouw Gernrda filia quondnm Goeswiui van den
te Tilborch belend o.a. door Johannes de Zonne,
Heck, nomine dotis et in subsidium matrimonii, van
alsmede uit alle goederen? die aan hem Gerardus,
zijn vader Reynerus de Broechoven een erfel. pacht
als man van Katherine, dochter van Reynerus de
van 12 mud rogge uit diens huis te Tilborch aan
Broechoven en van diens vrouw Katherine, zullen
den Hoeve1 en uit diens overige goederen l 3*).
komen na het overlijden van haar ouders, en ten
12 Mei 1414 verkoopt hij een erfel. pacht van
slotte uit de goederen die Gerardus heeft verkregen
1 mud rogge aan Lambertus de Moudewijc die
van zijn moeder quondam Hadewigis en zal verplaatmaker uit z%n huis te Tilborch ad locum die
krijgen na den dood van zijn vader Bertholdus ldl).
Plaats en uit 9 lopinatas terre belend o. a. door
In 1422 verkoopt Ghervt Beerthoutsz van Aerle
Johannes van Sonne 132).
als man van Katheline filia quondam Reyneri de
In Maart 1419 verhuurt hij zijn huus ende hof
Broechoven aan Gheryt geheten van Broechoven
metter tymmeringhen ende toebehoerten daer toe
sinen zwager, de voornoemde 7 en 2 lopensaden
horende te Westilborch aen den Hovel, daer hi
land te Tilborch in die Stijve en nog 2 lopensaet
land geheten dat Dorenstuc 142).
Is?)
Y
‘24)
11:)
1-6)
127)
‘281
12Qj
‘30)
‘3’)
J@j

Idem No. 1178 fol. 97, No. 1183 fol. 186.
Prot. ‘8 H. No. 1178 fol. 127.
Idem No. 1180 fol. 294.
Idem No. 1180 fol. 593, No. 1183 fol. 321.
Idem No. 1181 fol. 154.
Idem No. 1184 fol. 114~.
Prot. 0. No. 72 fol. 61v, 62.
Prot. ‘s H. No. 1186 fol. 469.
Idem N O . 1188 fol. 338~.
Prot. 0 . No. 78 fol. 21.
Prot. ‘SH. No. 1184 fol. 3S3v.
Idem NO . 1188 fol. 413.

133)
134)
13))
136)
137)
1381
13Qj
140)
141)
14$

Prot.
Prot.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Prot.
Prot.

0. No. 72 fol. 18.
0. No. 73 fol. 87.
No. 72 fol 6v.
No. 72 fol. 31, 31~.
No. 72 fol. 91, No. í 3 fol. 86, 116v, No. 75 fol. 26~.
No. 75 fol. 37.
No. 75 fol. 27.
No. 94 fol. 22v, No. 95 fol. 6v, 15, 35, No. 96 fol. 2, 21, 23.
‘s H. No. 1188 fol. 201.
0. No. 73 fol. 6%.
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Hquinquies. Mechteld de Broechoven, overleden tusschen
1398 en 1407, tr. Nycholaus can den Law.
31 Januari 1398 verkoopt Gerardus de Broechoven filius quondam Gerardi de Broechov0n aan
Mechteld, zijn zuster, ten behoeve van haar. en
haar kinderen, die zij had bij quondam Nychilaus
van den La0r, een weide geheten dat Hoernicstuc
te Tilborch, belend o.a. door Willelmus de Broechoven filius quondam Wa’lteri Bac de Broechoven
(groep A) 113). T wee van haar kinderen worden
genoemd in 1407, wanneer Daniel en A r n o l d u s ,
gebroeders, kinderen van quondam Mechtildis de
Broechoven in erfpacht geven hun 213 deel in een
huis erf en aanliggende akker te Tilborch ter
plaats6 Teynthoven en in een weide te Tilborch
retro locum dictum Mal, belend o.a. door Willelmus
de Broechoven (groep A) 144).
Groep C.
In het cijnsregister v a n T i l b o r c h v a n 1 3 4 0 w o r d t
g e n o e m d J o h a n n e s f i l i u s Wolteri de Broechocen 145).
Vermoedelijk dezelfde als :
1. .7ohannes de Broechoven, overleden voor 1369.
Kinderen :
6
1. Johannes, volgt 11.
2 . Wolterus Bac, volgt IIbis.
II. Johannes de Broechoven filius quondam Johannis
de Broechouen, verkoopt 15 Juli 1369 aan Rodolphus
van den Grave een erfel. pacht van 1 mud rogge
uit zijn huis en erf te Tilborch aan den Hoeve1 rd6).
26 Februari 1392 verklaart Johannes de Broechoven
schuldig te zijn 22 mud rogge ten behoeve van
Elizabeth relicta quondam Jacobi Anensoen en van
Rodolphus de Gravia i4 ?). Een schuldbekentenis
van 3 mud rogge aan dezelfde personen door Gerardus van den Veken en Wilhelmus filius Henrici
de Broechoven (Groep A) uit goederen te Tilborch
supra hereditatem que fuerat Johannis de Broechoven,
was 6 September 1380 opgemaakt l 4 “).
IIbis. Wolterus Bac de Broechoven filius quo&am Johannis de Broechoven, komt, aldus genoemd, het
eerst voor op 1 Juni 1379 14s).
Walterus Bac filius quondam Johannis de Broechoven (zooals hij in latere acten heet) koopt 12
April 1382 van Arnoldus filius quondam Gerardi
de Broechoven (groep B) een erfel. pacht van 4
lopen rogge uit land te Tilborch 150). 23 Januari
1393 verkoopt hij een erfel. pacht uit land te Tilborch in loco Corvel 1 5 l).
Met Henricus Boudens en Johannes van der Byestraten had hij een huis en eenige landerijen te
Tilborch in Corvel gekocht. Het i aandeel in deze
Prot. ‘s H. No. 1181 fol. 49v.
144) Idem No. 1185 fol. 4.
145) Chambres des Comptes No. 45038 fol. 118~.
“0) Prot. ‘SH. No. 1175 fol. 231.
147) Idem No. 1178 fol. 215.
148) Idem No. 1176 fol. 143~.
‘48) Prot. ‘SH. No. 1176 fol. 67~.
*oO) Idem No. 1176 fol. 254.
161) Idem No. 1179 fol. 447.
1’3)
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goederen van Johannes van’der Byestraten wordt
15 Maart 1407 aan hem overgedragen 152).
Groep D.
1. Enghel Goidensoen de Broechor*en wordt in diverse
acten vermeld als vader van zijn zoon Godefridus.
11. Godefridus de Broechoven, overleden voor 9 Juni
13Y0. Op dien datum transporteert Elisabeth relicto
quondam Qodefridi dicti Enghel Qoidensoen de
Broechof en haar vruchtgebruik in een erfelijke pacht
van 17 lopen rogge uit goederen te W0stilborch
aan haar kinderen Henricus en Elixabeth en aan haar
schoonzoon Petrus Dictus Oer 153).
30 September 1393 verklaart Petrus filius Laurentii filii quondam Petri dicti Oer als man van KathaGa filia quondam Qodefridi de Broechoven, van
Elizabeth weduwe van genoemden Godefridus te
hebben ontvangen als bruidschat, 0en erfel. pacht
van 2 mud rogge uit een erfel. pacht van 6 mud
rogge. Hierbij wordt een bepaling gemaakt, dat
Henricus en Eliza beth de overige 4 mud eerst zullen
moeten ontvangen, a l v o r e n s P0trus Oer en zijn
vrouw Katharina tot deeling der na te laten goederen kunnen worden toegelaten 164).
Een Elisabeth de Broechoven komt in de cijnsregisters van Tilborch van 1342 en 1380 meermalen
voor. Het blijkt echter niet of met haar bedoeld
wordt de weduwe van Godefridus.
Uit dit huwelijk:
1. Hel,ricus, over wien geen verdere acton werden
gevonden.
2. Katharina, volgt 111.
3. Elizabeth, volgt IIIbis.
111. Katharina, voor 9 Juni 1390 gehuwd met Petrus Oer.
Met haar zuster Elizabeth, gehuwd met Godefridus
de Arkel, verkoopen zij in 1403 goederen te Hildewarenbeke l 5 5).
IIIbis. Elisabeth, tr. Qodefridus de Arkel filius Theoderici
Storme, rasoris pannorum, die namens zijn vrouw
i n 1 4 0 3 7 j u g e r a terre te Vucht v e r k o o p t l 56).
In 1407 dragen zij over in erfpacht aan Reynerus de Broechoven (groep B) 3 stukken land
te Tilborch in loco die Scyve, waarvan het eerste
is gelegen bij den molen van Corvel en het derde
is beleend door Reynerus de Broechoven, alsmede
een weide van 2 bunder te Tilborch retro locum
dictum Mal, belend o. it. door Willelmus de Broechoven filius quondam Walteri Bac (groep A). Den
zelfden dag geven zij in erfpacht aan Johannes de
Zonne filius Henrici de Broechoven (groep B) 2
stukken land te Tilborch in die Stijve, samen groot
8 lopinatas en 12 virginatas 1s ‘).
Tot deze groep behoort zeer waarsch$nlijk:
Aleydis de Neynsel filia quondam Godefridi de
Broechoven, gegoed te Helvoert in 1407 1 5 “). Zij
-~
152) Idem No. 1185 fol. 44~.
163) Idem No. 1179 fol. 56.
134) Idem No. IlSO fol. 26.
155) Prot. ‘s H. No. 1.183 fol. 61, 128~.
168j Idem NO. 1183 fol. 144.
is’) Idem No. 1185 fol. 3.
las) Idem No. 1185 fol. 79.
I

~~
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zal wel dezelfde zin als Aleydis fïlia q u o n d s m
G o d e f r i d i d e B r o e c h o v e n , g e g o e d t e Vucht in
1412 159 )*
Alsmede :

1. Qodefridus de Broechoven, wiens weduwe Merga-

reta in 1409 een erfel. pacht koopt uit land te Haren
en te Essche 160). In de ctjnsregisters van Esghe
van 1340 en 1342 komt eenige malen een Godefridus de Broechoven voor 16l).

11. Johannes filius Qodefridi de Broechor-elf, die in vele
acten voorkomt als gegoed te Essche. Hij wordt
14 September 1380 vermeld met zijn vrouw Agnes,
natuurlijke dochter van wijlen Eligius dictus LO!J
vau den Aker, priester, die een visscherij en andere
goederen te Essche had nagelaten 162).
Johannes de Broechoven filius quoudam Godefridi de Broechoven koopt 14 Maart 1393 een huis
en erf en landerijen te Essche van Godrfridus filius
quondam Xycholai de Broechor*en 16 3).
In 1401 wordt genoemd Kathaka, vrouw van
Johannes filius quondam Godefridi de Broechoven
de Essche, zoodat hij blijkbaar tweemaal is getrouwd 164). Zijn dochter Elisabeth wordt, 27 .Juni
1 4 0 1 v e r m e l d m e t h a a r m a n Florentius f i l i u s
quoizdam Willelmi van d e 7elde l ö 5).
Qroep E.
1. Andreas dictus Broechoven. In het oudste leenregister van Brabant van 1312 staat, dat Andreas
filius Brouchovens was beleend met 1 hovam terre
apud Rode. Volgens de leenregisters van 1355 en
1374 bezat Jan A n d r i e s Broechocenszoen ‘t go&
ten Vernhout gelegen tusschen ‘t goet ten Bogart
en ‘t goet ten Nuwenhuys, houdende omtrent, 12
mudsaets garste lants met 5 bunre beemde en broec
in de prochie van Sente O u d e r o d e . H e t r e g i s t e r
van 1374 vermeldt voorts, dat dit, goed overging
op Gielis zoen was Jan Andries, die het verkocht
aan Rutger van Geldorp 166).
K i n d e r e n :
1. Johannes, volgt. 11.
2. Theodericus, volgt IIbis.
3. Ajzdreas, volgt Ilter.
4. Ydu, gegoed te Beke bij Arle 1388 l 67) en 1392.
5. Aleydis, gegoed te Beke bij Arle 1396.
II. Johannes filius Atidree dicti Broechoven, verpacht
15 Maart, 1368 zijn goed ten Verenhout in Rode
St. Ode Is*). Hij bezat, + in een huis te ‘s H e r togenbosch in de Ortenstraat le”); is overleden
voor 14 Januari 1397 170); tr Hille, die als moeder
van hun zoon Egidius wordt vermeld 1 7 l).
IsQ)
‘60)
‘61)
162)
133)

164)
les)
166)

137)

168)
1’38)

170)
171)

Idem No. 1187 fol. 384.
Idem No. 1186 fol. 337.
Ch. d. C. No. 46088 en.45039.
Prot. ‘SH. No. 1176 fol. 147.
Idem No. 1179 fol. 651.
Idem No. 1182 fol. 21.
Idem No. 1182 fol. 243.
Cour FQodnle de Br. No. 1 fol. Ir, No. 2 fol. 53, No. 4 fol. 193.
Prot. ‘s H. No. 1178 fol. 119v.
Idem No. llï5 No. 18.
Idem Xo. 1175 fol. 92.
Idem No. 1180 No. 665.
Idem No. 1177 fol. 62.

Uit dit hüweli,jk :
1. Egidius, volgt 111.
2. Yda, volgt IIIbis.
111. Egidius dictus Broechoven filius Johannis Andree
dicti Broechor>en, vermeld 24 Juli 1383 met zijn
zuster Yda l 7 “); ei genaar van goederen te St. Oedenrode 173). Hij maakt in October 1396 huwelijksche
voorwaarden met domicella Kathorina dochter van
Rutgher r,nn der Donc 174). Hij treedt 16 Juni 1409
op als executor domini quo?ldam Ror-eri van Broechoveya i n v e s t i t i e c c l e s i e d e E r p e , nvu~aculi di&
Eyidii l7 5),
Deze oom of oudoom volgt onder Ibis.
Egidius wordt nog vermeld in acten van schuldbekentenissen in 1412 en 1413 1 76).
IIIbis. Yda, vermeld in 1383. In 1401, 2 Januari, komt
zij voor als domicella Pda filia quondam Johannis
Andriessoen alias dioti Broechoven met haar man
Ro!yer Udensoell de Iefelen * 7 7).
Iibis. Theodericus jìlins q u o n d a m Andree dicti Broech»mx, vermeld als eigenaar van goederen te Erp
sinds 2 Januari 1382 1 78) en te Beke bij Arie 1’9).
Ilter. Donzir~us Andreas fi1iu.s quo,,dam Alldree (de) Broechovefa, conventualis conventus de Berna 1387 IsO),
caoonicus regula.ris monasterii de Berna 1392 1 E1) ;
eigenaar van goederen te Beke bij Arle *ss) en als
zoodanig in 1392 genoemd met zijn zusters Yda
en A.leydis 1 s “).
Hij wordt nog vermeld in acten tot 1403, in
welk jaar h3 wordt genoemd prepositus monasterii
Bernensis 1 8 4).
Ibis. Dominus Rodolphus Ror,er Broechopen, priester te
Erp, hiervoor bij 111 genoemd als oom of oudoom
van Egidius Broechoven, is overleden voor 8 October 1383 1 8 5 )*
Zijn natuurlijke zoon Johalzlles volgt 11.
11. Johannes jilius natzL,*alis
Rover Broechoven, als
Erp vermeld sinds 1383
Zijn zoon Iheodoriczcs

quondam domini Rodolphi
eigenaar va,n goederen te
1s 6).
wordt te Erp genoemd 1s’).

Ongetwijfeld behooren tot deze groep :
Domi?zus Johannes de Broechoveu, investitus te
Erp, vermeld in 1392 en 1402 18 *).
Prot. ‘SH. No. 1177 fol. 62.
Idem No. 1177 fol. 358r, X-0. 1182 fol. 265, 287, No. 1185 fol.
137. No. 1186 fol. 332~. 460.
174) Ïdak No. lï80 fol. 371:
175) Idem No. 1186 fol. 188.
170) Idem No. 1187 fol. 463, No. 1188 fol. 192v.
IT Tdem No. 1182 foi. 146~.
,735 idem No. 1176 fol. 23ir, 2X.
178) Idem No. 1177 fol. 169r. So. 11SO fol. 450, 475.
IsQj Idem No. 1177 fol. 337.
1st) Idem No. 11’79 fol. 3t5?.
153) Idem No. 1178 fol. 114.
183) Idem No. 1179 fol. 352.
184) Idem No. 1178 fol. 253, 289, No. 1181 fol, 339, No. 1183 fol. 19Ov.
185) Idem No. 1177 fol. 8Ov.
186) Idem No. 1177 fol. 800, 230. 3?3r? No. 1179 fol. 218, 248, 465,
480, 539, 541, No. 1181 fol. 22lr.
187) Idem No. 1180 fol. 3Q6, No. 1181 fol. 201.
,
l*8) Idem No. 1179 fol. 136, No. 1182 fol. 446~.
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Zijn natuurlijke kinderen krijgen 6 Maart 1396
land te Erp lag).
Zij worden genoemd:
1. Iheodel.icus. HQ compareert in 1409 met Egidius
Broechoven (DI), in verband met de nalatenschap
van Dom. Rodolphus Rover Broechoven l g O).
2. Qerardus.
3. Cristina.
4. Katharina.
F. Losse aanteekeningen o v e r v a n B r o e c h o v e n ’ s .
Te Miervelt (Veldhoven) :
8 Mei 1389. Woltherus filius puondam Wolteri de Oerle
(zie groep A) geeft in erfpacht aan Henricus filius quondam Waltheri dicti Trudenzoen zijn mansus Heskoken
in de parochie Mierfelt ad locum dictum B r o e c h o v e n ,
behalve een stuk land, dat hij op 6 Augustus 1383 in
erf pacht had gegeven aan Conigondis de Broechoven l g ‘).
. De mansus Hecskoken wordt, met dezelfde beperking,
9 Januari 1393 overgedragen aan Lambertus de Slupvoert l g 2).
In 1396 is sprake van een erfelijke pacht van 4 lopen
rogge, door Cunegondis dicta de Broechoven geloofd uit
grond in de parochie Miervelt 1 g 3).
In 1396 wordt te Merevelt als belending genoemd
het erf van Walterus de Broechoven filius quondam
domini Lamberti 194).
Te Riethoven :
In 1413 wordt genoemd een erfelijke pacht, door
CVolterus Grietensoen de Broechoven geloofd uit een erf
en gebouwen te Rythoven 195).
In 1383 en 1396
teri de Broechovert
Blaerthem l g 6). In
met een lijfrente uit

Te Blaerthem :
wordt Petrus filius quondam Walgenoemd als eigenaar van land te
1388 wordt hij genoemd in verband
goederen te Gestel bij Eindhoven 19’).

Te Zeelst :
In 1388 wordt genoemd Johannes de Broechoveq colonus in een hoeve te Zeelst 19 8).
Te Schijndel :
Arnoldus filius quondam Pauli de Broechoven verkoopt in 1398 aan Paulus Cuylman een erfelijke pacht
van Q mud rogge uit land in Scijnle ad locum dictum
aen den Wijtbosch, den verkooper aangekomen de morte
Yde relicta dicti puondam Paz& 199).
In ongenoemde plaatsen :
Omstreeks 1370 wordt genoemd Hubertus de Broechoven 2oo).
180)
‘QQ)
‘0’)
*Q-)
183)
IS41
1Q5j
196)
1Q7j
188)
‘QQ)
‘QQ)

Idem
Idem
Prot.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

No.
No.
‘SH.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

1180
1166
No.
1179
1180
1180
1188
1176
1178
1178
1181
1175

fol. 321, 323.
fol. 188.
1177 fol. 66, No. 1178 fol. 103~.
fol. 441.
fol. 468.
fol. 456.
fol. 191.
fol. 308, No. 1180 fol. 561.
fol. 140;
fol. 51.
fol. 56.
fol. 286.

I n 1 4 0 6 w o r d t g e n o e m d ?7illelmus de Broechoren
filius puondam Henrici de Krekelhoven 201).
Aangaande de wapens door de hiervoor beschreven
geslachten van Broechoven gevoerd, kunnen wij niets
mededeelen, omdat wij geen zegels uit dien tijd hebben
aangetroffen.
Wij eindigen dit opstel met het vriendelijk verzoek
aan onze medeleden, die zich bezig houden met onderzoek in de oude Brabantsche archieven, om aanvullingen
en gegevens op genealogisch en heraldisch gebied te
willen mededeelen. Wellicht zal in het bizonder uit
het A. R. A. te Brussel en uit het archief van de Abdij
van Tongerlo nog wel iets te voorschijn komen.

De afstamming van het geslacht

Kruythoff - thans Tlelenius Kruythoff,
door W. W I J N A E N D T S

VAN

R E S A N D T.

In jg. 1911 van dit Maandblad, k. 246, verscheen
het eerst een vraag naar gegevens over den toen bekenden stamvader van dit geslacht, n.1. over \I’illem
K r u y t h o f f , predikant van Niftrik (1661), Oyen (1664)
en Dieden (1676 of 1676), alwaar hij een jaar later
overleed. Het was toen onbekend waar en wanneer hij
gehuwd was met Theodora van Essen, terwijl over deze
vrouw ook geen enkel gegeven bekend was.
Hun zoon Theodorus Kruythoff was achtereenvolgens
predikant te Weurt, Neerbosch, Hees en Hatert; door
zijn huwelijk, volgens Ned. Patriciaat jg. 1912 voltrokken te Nijmegen 8 Dec. 1689 met A g n e t a Tielenius,
kwam de gecombineerde familienaam bij hun nakomelingschap in gebruik.
In denzelfden jaargang, k. 349, konden wij den vrager den inhoud van de huwelijksacte d.d. 13 Juni 1661
van de stamouders Kruythoff-von Elst (dus niet v a n
Essen) mededeelen, zooals wij deze te Cranenburg toevallig gevonden hadden. Uit die acte bleek, dat de afkondigingen van dit huwelijk te Goch en te Mörs (Meurs)
hadden plaats gehad en dat S!heodora von Elst v a n
Goch geboortig was.
De voltrekking ervan te Cranenburg was klaarblijkelijk toe te schrijven aan de omstandigheid, dat in
dien tgd een Johannes Kruthoff (Kruythoff) predikant’
in dat stadje was.
T o e n e c h t e r i n d e n 3en jaargang van Nederland’s
Patriciaat (1912) het geslacht Tielenius Kruytho# werd
opgenomen, werd bij generatie 1 van onze bovenbedoelde
vondst te Cranenburg geen gebruik gemaakt en werd
die eerste generatie als volgt afgedrukt:
1. Dr. IVillem Kruuthoff, pred. achtereenvolgens te
N i f t r i k , B a l g o y e n K e e n t , Oyen en Dieden, t Dieden
1676/77, tr. Theodora van Elsen.
De naam der vrouw moet dus van Elst zijn, als plaats
en datum van het huwelijk is te vermelden Goch 13
Juni 166 1. Ook in de 11~ generatie is het niet juist
dat het huwelijk van zijn zoon US. Theodorus op 8 Dec.
1689 te Nijmegen zou zijn gesloten; op dien datum
had te Nijmegen de ondertrouw plaats, het huwelijk
is later elders voltrokken, wáár staat er niet bi,j vermeld.
De kwestie dezer afstamming bleef blijkbaar voor101) Idem No. 1184 fol. 114~~
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loopig rusten, totdat in den llen jaargang van Ned.
Patriciaat een aanvulling op dit artikel verscheen, inhoudende, dat blijkens het Album studiosorum van
Groningen als student aldaar waren ingeschreven :
6 Sept. 1653 Joannes Otto Kruthoff, Mörsel/sis,
en 7 A p r . 1 6 6 4 \I’ilhelmus Kruthooius, Möersens., a.
21, Phil.
Waar ook de huwelijksacte van 1661 te Cranenburg
vermeldde, dat de afkondiging o.a. te Meurs had plaats
gehad, daar stond nu wel vast, dat laatstgenoemde
stad de geboorteplaats was van den tot dusver bekenden
stamvader.
Een onderzoek te Goch leerde ons echter ook den
vader van den eersten Kruythoff kennen; het trouwregister aldaar, deel 1627-1705, gaf de volgende acte:
Dn. Wilhelmus Creuthofius, prediger zu Nifterich und
Ballego!] Pet er Creuthofius fi1~u.s et Theodora Elst Dieterich uon Elst seliger filia; die proclamynn. Cranenburg.
Copulnti mensis junius 1662.
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voost-geweldige te Meurs (1633-1653), begraven aldaar 23 Juni 1653, huwt te Meurs 24 Juli 1629
Alheit ingen Frehe.
Uit dit huwelijk sproten minstens 9 kinderen:
1. Beeltgen, ged. Meurs lö Sept. 1630, begr. 10 Juni
1635.
2. Catharina, ged. Meurs 25 Jan. 1632, overl. jong.
3. Cof,9-ad, ged. Meurs 18 Maart 1635, begr. 1 Nov.
1647.
4. Wilhelmus, ged. Meurs 29 Maart 1637, tr. al.daar
27 Nov. 1667 C a t h a r i n a van Mierop, wede van
A l e x a n d e r Ruichacer, vaandrig. Uit dit huwelijk
sproten drie zoons, waarvan er 2 jong overledenzijn.
5. Cfertrud, ged. Meurs 1640, begr. 27 Dec. 1676.
6. Catharina, ged. Meurs 23 Jan. 1643, tr. 10 Meurs
25 Sept. 1661 Hans Jacob Heller; 20 Meurs 13
Nov. lti67 Johannes Heltmans; 30 Meurs 22 Apr.
1673 Herman Wingordt.
7. Elisabeth, ged. Meurs 1645, tr. 1” Herman Looh;
20 Meurs 15 Oct. 1679 Johan T h o n i s .
8. Peter, ged. Meurs 1646, begr. 12 Juni 1647.
9. Peter, ged. Meurs 1 Apr. 1649, getuigen Johannes
Krulhoven, Herman Conrads en Sara ingen Freed.

Voorts gewerd ons op ons verzoek de mededeeling,
dat in de Matrikel der voormalige Universiteit te Duisburg o. a. de 2 volgende inschrijvingen gevonden waren :
1652. Ja,,. 8. Joha,nnes Kriithoff, Morsensis, Philisophiae studiosus, Accessit expubl. Schol. Herb(orn), annor. 20.
en: 1653. Apr. 25. Wilhelmus Krüthooius, Möersensis, 1B. Peter Krauthoven, geboren omstreeks 1696, apotheker
te Meurs, overleden aldaar omstreeks 1656, huwt
aet. 19, E. Schola Morsensi promotus . . . .
te Meurs 29 Augustus 1621 Ca t h a r i n a B o n g a r t s .
De verwijzing naar de school te Herborn leerde tenUit dit huwelijk sproten minstens 5 k i n d e r e n :
slotte, dat aan de Hoogeschool aldaar in 1650 was in1.
Conrad, ged. Meurs 14 Juni 1622, begr. 13 Apr. 1624.
geschreven Johannes Kriithoff, Mörsensis (verbi dit>.
2. Conrad , ged. Meurs 11 Oct. 1624, apotheker aldaar,
min. in Lobith ducatus Cliv.) (deze laatste zin is later
begr. 22 Jan. 1675, tr. 1’ Meurs 28 Jan. 1648
bijgeschreven en beteekent, dat deze student van 1650,
Catharina Vorstius, een dochter van Ds. Theodorus
later predikant is geworden te Lobith, welke plaats
Vorst&, predikant te Repelen bij Meurs, begr.
toenmaals Cleefsch was).
10 Maart 1658; tr. 20 in 1659 Anna C a t h a r i n a
Het is duidelijk, dat de 2 studenten te Duisburg
Catris. Uit beide huwelijken sproten minstens 10
dezelfden zijn als de 2 te Groningen 1).
kinderen,
waaronder twee gehuwde zoona TheAl het gevondene maakte dus een onderzoek te Meurs
dorus en Courad Kruythoff.
noodig, wat ook daarom al aanbeveling verdiende, omdat
3. Catharina, ged. Meurs 2 Jan. 1628, begr. 31 Dec.
de kerkboeken der gereformeerde gemeente er reeds
1671.
met 1612 bleken aan te vangen. Het oudste register,
4. Ds. dohannes Kruythoff, ged. Meurs 5 Mei 1630,
dat van 16 12 tot 1636 loopt, bevat niet alleen de doopen
studeerde te Herborn, Duisburg en Groningen,
en huwelijken, maar ook de begravenen; vanaf lti25
predikant te Cranenburg (1656- 1674), te Lobith
zijn er bovendien geregeld doorloopende doopboeken,
(16741716), overleden te Lobith in 1716; tr. 10
vanaf 163 1 trouwboeken 2) en vanaf 1647 begraafregisOudula Hugenpoth ; t r . 20 o p h . Poelwgck b i j
ters; bovendien van af 1628 lidmatenboeken.
Zevenaar 1 Maart 1690 Anna Camberg, w e d u w e
Door een dergelijke hoeveelheid van bronnen was het
van Joan Versteegen.
niet moeilijk om niet alleen de ouders van den stam5. Ds. Wilhelmus Kruythoff, ged. Meurs 26 Febr.
vader te vinden, maar ook om diens geheele genealogie
1633, student te Duisburg en te Groningen, pretusschen 1610 en 1690 op te stellen.
d i k a n t t e N i f t r i k e n B a l g o y , Oyen en Dieden.
Het bleek ons dan, dat er omstreeks 1625 drie geHij is de tot dusver bekende eerste stamvader.
b r o e d e r s Kmqthoff te Meurs woonden, elk met hun
gezin, uit wie de verschillende takken van dit geslacht
C. Wilhelm Krauthoven, geboren omstreeks 1597, begr.
afstammen.
te Meurs 16 Sept. 1629, huwt te Meurs 19 Oct.
Een 48 broeder, Conrad Krauthoven, was 2 Nov. 1623
1626 Liesebeth Heimberg.
ongehuwd te Meurs gestorven.
WQ zullen nu de 3 andere broeders en hun kinderen
Uit dit huwelijk sproten:
1. Beeltgen, ged. Meurs 15 Juni 1626.
in het kort vermelden.
2. Wilhelm, ged. Meurs 24 Juni 1628.
A. Andries Krauthoven 3), geboren omstreeks 1595, proVan beiden werd verder niets gevonden.
*) De bijvoeging bij den oudste aldaar van den naam Otto moet

op een versohrijving berusten, deze latere predikant Johannes Kvuythof, komt nergens en nimmer voor als Johannes Otto.
3 Van het trouwboek, deel 1654-1690, zijn echter vele bladen weg,
vermoedel$r uitgescheurd.
3) In de oudste registers komt de naam steeds aldus voor, geleidelijk

Daar de kerkeboeken van Meurs met 1612 aanvangen,

verandert dan sinds 1650 de naam in Kriithoff en Kruithoff en varianten
daarop.
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was daarin over den doop der 3 gd3r00aers dndl~ies, Peter
en Wilhelvn K,*azcthonen niets te vinden, evenmin over
het vóór 1590 gesloten huwelijk hunner nog onbekende
ouders, terwijl deze in het met 1612 beginnende oudste
kerkeboek ook niet voorkwamen.

hier tot Moers en heeft geautoriseert end0 machtig11 gemaeckt, autoriseerde ende maeokte machtigh mits desen
Huns vaqa Sod, haeren t e g e n w o o r d i c h e n ehem a n , omme v o o r haer end0 v u y t haer coustituante
naeme ter plaetse alwaer ‘t behoort, t’eyschen, t’ontfangen ende van der ontfangh te quiteren, naementlyck
alsulck tractement als haeren eersten man Conraed zaliger van ‘t geweldig0 provoost ampt, volgens seeckere
ordonnantie daervan sinde, competerende en van den
tijt van ontrent een jaer alnoch resterende is, etc.

Het werd daarom noodig om in het oud-rechterlijk
archief van Meurs, dat in het Staatsarchief te Dusseldorf
is gedeponeerd, een verder onderzoek in te stellen.
Dit. uitgebreide archief’, waarvan het oudste register
met 1076 aanvangt, bevatte als voornaamste brou voor
ons onderzoek de zg. Schöfen- Urkunclsp~otol~olle, bevattende testamenten, volmachten, huwelijkscontracten, opdrachten, obligat,ies, enz.
In het 60 deel dezer serie vonden wij de volgende
belangrijke acte, welke wij grootendeels iu afschrift
h i e r doeu v o l g e n ( d l . 16d7-1634. fo 2óvso).
Erschenen Andries, Peter und Wilhelm Kt.authoren di0.
haben in kraf’t bdschener Abgutungh pro summa soluta
mit haodt, halm uud munde auffgetragen ahn Hanssen
2’0% S~IZLS~ i h r e n Sliefvattern i h r elterlicb H a u s
uad Erb, gelegen hinder der Maurer negst Wedtmans
z u r einet und Hartmans Erb zur ander Saiten, h i n d e n
a u f f der Stacitwall schiesseude, geldtinde jahrliiohs a h n
S t e u n i u g s Erben 0inen erbzius von anderh:tth g u l d e n
cölnisch und dem Landtherren seinen jahrlichen Zins
nach inhalt der Legerbücher, sonsten frey und unbescheert. Hie wiederumb hath gem. f1a)z.o in krafft kauffs
pro summa soluta mit haudt, halm uud mundt uffget r a g e n a h n Peterera Krauthoven VUL’S. undt Trintgen,
eheleuten, de halbscheidt der obgem. hausplatz undt
erbs sambt seinur scheur ahn der underseiten seines
Verkauffers halbscheidt gelegen, etc. Actum 29 November 1627.
Er ble0k dus uit deze acte, dat de nog onbekende
moeder der 3 gebroeders Krauthoven hertrouwd was
geweest met eenen Hans von Soust en werd het, dus
zaak op deze persoon acht te geven.
Wij vonden daarop in het 3” de01 dezer serie, loopende van 1611-1613, achterin acten over het tijdvak
lti25-1627 en wel op f0 118 een deeling of afgoeding
d.d. 6 Jan. lti27 turschen Hans (‘on Soest, eenerzijds
en zijn stiefkinderen Peter, Andries eu Wilhelm Krauthoven, anderzijds. De 3 kinderen bekomen daarbij het
huis hinder der Maurer, bovendien de 2 oudsten elk 200
thaler en de jongste Wilhelm 225 thaler; aan A n d r i e s
zullen deze 200 thaler bij zijn huwelijk worden uitbetaald.
Sterft Hans dan zullen zijn stiefkinderen al zijn nagelaten goederen deelen en behouden, als Haus hertronwt,
dan zullen de kinderen met zijn na te laten huisvrouw
moeten deelen 4).
In deel 2 (1606-1611) vonden wij tenslotte op f”
125 vs. de belangrijke acte van 8 Dec. 1608, welke verder licht bracht over de ouders der 3 gebroeders.
Wij Jan Pamphuysen, Borgermeester, ende Jan Caulier, beyde scepen tot Moers, doen hiermede betuigen 5),
dat voor ons persoonlijk compareerde Beeltgen naegelaitene huysvrouw van wijlen Co ‘~2 rad t van Vre d en,
in tijt van sijn leven gewest sinde geweldig0 provoost al-

Op f” 119 vso van dit deel komt voorts dato 27 November lö08 een attestatie voor, afgelegd ten verzoeke
van Beeltgen, nagelaten huisvrouw van wijlen Conraet
van Vrsden, in zijn leven geweest zijnde geweldige provoost totO Moers, afgelegd door Haertman Cruys, haar
nabuur en burger alhier, die bij zijn eed verklaart, dat
haar man zaliger is overleden op 10 November
1607.

Alzoo de vader van Andries, Peter 0n Wilhelm Krauthoven heette Conrad vork (aan) Vreden, en aan te nemen
is derhalve, dat de zoons den tamilienaam. hunner moeder
Beeltgen als hun geslachtsnaam hebben aangenomen.
Wij vonden. ook den aankoop van het ouderlijk huis
,,hinder der Maurer”.
In deel 1 (1577-1609), fo 41 vindt men, dat Lambert Herbrugge, burger van Meurs, en Liesbeth diens
vrouw, verkoopen aan Convaden von Freeden. en Beeltgen,
zijn huisvrouw, een ledige huisplaats, belend H e n r i c k
vorz Freeden eenerzijds, en Joris Schungels aan de andere
zijde, op de gemeene straat en ,hinder uf die Stadtmaur”, etc.
In deel 2 komt op fo 240 nog een acte voor van 22
Dec. 1610, welke handelt over betaling van schoolgeld,
vroeger gedaan door Barthold von Raenfeldt namens
sein Schwegerinne Beeltgen, von Vreeden, toenmaals weduwe, voor haar 3 schoolgaande kinderen, in welke
zaak ook Hans von So&, provoost, getuigt, doch verklaart dat hij toen nog niet met haar getrouwd was
en van deze kwestie niet op de hoogte is.
Een nauwkeurig onderzoek, door ons ingesteld in de
verschillende oudste registers en papieren van het rechterlijk archief van Meurs te Dusseldorf, leerde ons dat
vóór 1606denaam von Vreden (von Freeden) daar
niet voorkomt. Behalve Conrad en Henrick - zoo even
genoemd als belender van Conrad’s huis - komen geen
v. Vr.‘s daar voor, ook van verwantschap tusschen beiden
bleek niets; als C o n r a d er een verwant had, dan was
dit Barthold von Racsfelt -. hiervoor genoemd - die
Beeltgen ,sein Sohwegerinne” noemt. Wijl - zooals wij
later zullen zien - er geen verwantschap bestond tusschen de oudere familie Krauthoue?a en von Raesfeldt,
is het eenige, dat deze laatste met een zuster van CorLrad
was gehuwd, wat ook waarsch[jnlijk is, waar beide geslachten uit de streek ten Noorden van den Rijn stammen, dus niet uit Rijnland of Cleefsland.
De naamgenoot Henrick voa Vreden werd 23 Nov.
1614 te Meurs begraven; hoewel hij blijkens een gerechtelijke acte van 12 Maart 1607 gehuwd was, werden
4) Hij hertrouwde inderdaad kort da.arop: 27 Juli 163ï Hans IJOPZ
van hem geen nakomelingen gevonden. Daarentegen
Soest end Gerdrut Mcdlers, zegt het oudste kerkeboek.
~
leefde omstreeks 1600 reeds een Peter Kradhoven te
5) Het valt op, dat in dezen tijd de gebezigde taal nog onze Neder, Meurs ; hij moet de vader van Beeltgen zijn g e w e e s t ,
duitsohe taal is.
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wier 2e zoon den voornaam Peter ontving. Blijkens
Sedert de verovering kwamen tal van Protestantsohe
Meursche acten van 6 Mei 1596 en 16 Nov. 1612 was ambtenaren en militairen met hun gezinnen de stad,
hij gehuwd met Catharina Wetzels, een dochter van die door den krijg veel geleden had, opnieuw bevolken
Ililichiel Wetzels, in leven burgemeester van Meurs.
en men kan dus veilig aannemen, dat Conrad van Vreden
Eerstbedoelde acte, houdende een overeenkomst met ‘in de eerste jaren van het Staatsche bewind van elders
verschillende leden der familie Tvetzels, ligt in een pak te Meurs is gekomen, reeds gehuwd met Beeltgerl Kraoctm e t ,,Verträge, K a u f e e t t e l , Vollmachten ab 1X0”, behoven (wier vader uit Duisburg herkomstig was), immers
hoorende tot meerbedoeld rechterlijk archief van Meurs, hun huwelijk moet omst,reeks 1695 zijn voltrokken, dus
en draagt de handteekening van dezen ouderen P e t e r vóór de herovering der stad.
K r . , die a l s K r u i t t h o f f teekent en dan teDuisburg
Cosnrad - als ambtenaar van het Staatsche garnizoen woont.
moest dus van Staten-wege zijn aanstelling hebben beOnderzoek te Duisburg leerde ons, dat toenmaals en komen en door de goede zorgen van ons medelid den heer
later een familie Kt.authof of Krauthoven daar gevestigd J. G. Kist, kunnen Wij dan ook mededeelen, dat de
was; tot haar behoorde Heinrich Krauthof, een bekend Resoluties van den Raad van State vermelden: d.d.
predikant te Duis burg, waar hij 29 Aug. 1616 overleed ; 23 Feb/,. 16’06 op de repuesle van Coert van Vrrjden fiat
blijkens zijn inschrijvingen als student, te Herborn in commissie ~(111 pt,or*oost tot llloers, waarin hij bij Swickel
1604 en te Franeker in 1609, was hij in 1588 te Dus- - aldaar commandenr - is gesteld.
seldorf geboren. Hij was gehuwd met J u d i t h N., die
Een resolutie van den Raad van State d.d. 16 Maart
in lti17 nog als doopgetuige te Duisburg voorkomt.
1606 bevat: op de requeste van Coenraet uan Vrede fiat
Zijn broeder was Herman Krauthof, bakker te Duisburg, commissie van provoost tot Moers en wordt de drost
aldaar overleden in 1621 en omstreeks 1613 g e h u w d Sruickel geautoriseerd hem den eed af te nemen en fiat
m e t Cutharzna ljöni~zger! . behoorende tot een zeer be- akte van traktement van den tijd af van zijn bediening.
kende Duisburgsche familie 6). Het echtpaar liet 2 dochZooals wij hiervoor zagen overleed hij reeds op 10
ters en ‘L zoons na, bij deu doop van de jongste dochter November 1607 en blijkens de resoluties vorenbedoeld
is o a. getuige Catharina, huisvrouw van Peter Krautwerd ‘LO Jan. 1609 Hans cu,, Soest provoost te Meurs.
hofen, waarmede wel de hiervoor vermelde Peter u i t Dezo Hans was in Dec. 1608 getrouwd met B e e l t g e n
Meurs zal zijn bedoeld. Beide de zoons, Dietrich en Peter de weduwe van zijn voorganger “j.
geheeten, hadden nakomelingen, zoodat men in de 178
19 Sept. 1633 ontving deze Hans va,n Soest. provoost
eeuw in Rijnland 2 families Kruythoff aantreft, n.1. de te Meurs, commissie als provoost-geweldige te Rijnberk;
afstammelingen der Dusseldorf-Duisburgsche familie, en in zijn plaats is toen zijn oudste stiefzoon Andries Krautde afstammelingen der Meursche familie, welke laatsten horqen als provoost te Meurs opgetreden.
- zooals wij aantoonden - echter geen Kruythoff’s,
14 Jan. 1660 is wegens overlijden van H a n s v a n
maar von Vreden’s zijn.
Soest zijn zoon Jan Hanssen ‘van Soest provoost te RtijnHet heeft dan ook geen zin verdere mededeelingen kerk geworden l O).
over eerstbedoelde Kruythoff’s ‘) te doen, omdat wij ons
Hans van Svust is dus kort voor Jan. 1660 te Rijnmoeten bezighouden met de herkomst van Conrad voel
berk gestorven ; het overlijden van zijn le vrouw Beeltgen
Vreden. Zooals wij reeds vermeld hebben was over hem Krauihoven valt tusschen 1613-1627, doch werd door
vóór 1606 niete te Meurs te vinden, hij moet van elders ons te Meurs niet gevonden.
daar gekomen zijn. Zijn ambt van ,geweldige provoost!’
De herkomst van C o n r a d van Vreeden bleek echter
was geen stadsambt, maar hij was provoost van het nergens uit, wel stond voor ons vast, dat hij van de
garnizoen te Meurs en dit garnizoen bestond toen uit. st.reek ten Noorden van Wesel afkomstig moest zin
2 Staatsche compagnieën.
en daar in die eerste tijden der Hervorming Wesel de
De stad en het graafschap Meurs waren n.1. reeds in toegangspoort was voor Protestanten uit Westfalen naar
1694 door de Gravin-weduwe van Nieuwenaar en Meurs het Rijnland, stelden wij te Wesel een onderzoek in op
vermaakt aan haar neef Prins Maurits van Oranje-Nassau; den naam vo?a Vreden. Hem zelf vonden wij daarbij
Meurs was sedert 1686 door de Spanjaarden veroverd niet, maar uit tal van bronnen, zoowel te Wesel als te
en eerst na L t jaar Spaansche bezetting heroverde Maurits Dusseldorf geraadpleegd, bleek ons dat omstreeks 1600 de
op 12 Sept. 1697 de stad LMeurs, verving de Katholieke
naam von Vreden uitsluitend te Schermbeck voorkwam’ l).
regeering door een Protestantsche, voerde den HervormDeze plaats ligt Oostelijk van Wescl, juist op de grens
den godsdienst er in en legerde er 2 compagnieën onder van Westfalen en Rijnland; reeds vroeg werd de stad
den overste de Ghistelles s).
Hervormd, in 1680 werd de kerk te Schermbeck aan
De Gravin-weduwe bekrachtigde te Delft, waar zij
de Lutherschen overgedragen, de Katholieken scheidden
toen verblijf hield, in Juli 1698 den afstand van het zich toen af in de gemeente Alt-Schermbeck, welke bij
Graafschap; tot den dood van Stadhouder Willem TI1 Westfalen kwam te behooren, terwijl Schermbeck zelf
bleef Meurs, evenals Lingen, in het bezit van de Oranje’s,
tot Rijnland, n.1. tot het hertogdom Cleve, gerekend bleef.
waarna beide aan Brandenburg kwamen.
6) Ten gevolge van dit huwelijk vind8 men over de Duisburgsche

Kruythoff’s een aantal gegevens in het in 1930 verschenen uitmuntend
gedocumenteerde boekwerk: Geschichte der Duisburger Familie Böninger von Dr. Walter Ring (den Stsdqarchivaris van Duinburg).
7) Dit oudere geslacht K++ruytho~ stamt van den Neder-Rijn, reeds
in 1445 wordt een Peter Krauthaven burger van de stad Wesel.
8, Zie over Meurs o.a.: Geschichte der Grafsobaft Moers bis zum
Jahre 1625 von Dr. Leop. Henrichs. Huls-Crefeld. 1914.

Q) Uit dit 2” huweliik van Beeltgtw sproten slechts 2 jong gestorven
kinderen, resp. begraven te M~urs 25 Febr. 1612 en 13 Den. 1613.
10) Deze zoon was gesproten uit Hans’ 2e huwelijk met Gertpzcá
Mollers en was gedoopt te JCeurs 12 Mei 1628; uit dit 2” huwelijk
was bovendien een dochter Margriet, gedoopt te Meurs 27 Juni 1631.
11) In de stad Vrednn komt geen geslacht van den naam von Vreden
voor. Te Schermbeok zelf was geen oud-archief van dien tijd, oorkonden-materiaal van dit stad.je van voor 1600 is nagenoeg niet
voorhanden.
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W i j vonden onder de oorkonden van het Weeshuis
te Wesel - berustende te Dusseldorf - een ,Schermbecker Schöffenbriet” van 24 Juni ló72, waarbij R o t g e r
von PI*eden en Anna, zijn vrouw, verkoopen aan Johan
Kuiper genaamd Huisman, burger te Wesel, 5 malder
rogge jaarlgksche rente uit zijn (Rotger’s) huis en stede
gelegen binnen S c h e r m b e c k e n u i t eenige n a d e r
omschreven stukken land aldaar, te lossen met 100
zilveren dalers.
Voorts werd in 1619 Jorgen von Frede, van Sc h e r mbeek, tot’ burger van Wesel aangenomen.
Blijkens het lidmatenregister van CVesel werd 5 Juli
1625 als lidmaat van de Mathena-kerk aldaar ingeschreven 1fketl r’on Vreden, Schermbeckensis.
Voorhands meenen wij dus te mogen aannemen, dat
Conrad von Treden ook uit Schermbeck afkomstig was,
vandaar naar Duisburg is gegaan en omstreeks lb95
aldaar of in de omgeving dier stad gehuwd is met Beeltgen
Krauthoven Petersdochteren tusschen 1697-1606 te Meurs
is gekomen en de stamvader is geworden van de tegenwoordige familie Tieleniue Kruythoff.

Loten-Heydanus-Burman,
door Jhr. Mr. Dr. J. R. C L I F F O R D K O C Q

VAN

BREUGEL.

In het Maandbl. XLV, k. 263 en 264 wordt de inhoud
medegedeeld van een onvolledige hs.genealogie van de
afstammelingen van het t. a.p. k. 215 vermelde echtpaar
Sara Loten en Abrtrhamus Heydtrnus. Uit in mijn bezit
zijnde familiepapieren vermag ik deze gegevens niet onbelangrijk aan te vullen.
Omtrent ADrahamus Heydanzcs wordt medegedeeld,
dat hij ten onrechte werd verdacht van nieuwigheden
io de leer en deswege al zijn ambten moest neerleggen.
Hij stierf’ 15 October 1678.
Sara Loten. werd geboren 26-8-1608 en stierf 26-8-1669.
Van het echtpaar Heydanus X Loten (1) bestaat eene
medaille.
H u n n e d o c h t e r Baria He,ydanus huwde eerst met
D s . Diotzisius Crucius en daarna met Frnwiscus Burmannus. Zij werd geboren in Maart 1628 en huwde
7-3-1665 met bedoelden Burmannus, die geboren werd
te Leiden op 13 Januari 1628 als zoon van Pleter
( g e b . 17-7-1677 uit Herman e n d i e n s t w e e d e v r o u w
_&lelz Cop) en diens tweede vrouw J o s i n a B a l d e n ( d i t
wordt in andere familiepapieren geschreven Balde; zij
was de dochter van Frans Balden, een aanzienlijk koopman, die uit Brabant voor den Hertog van Alva was
gevlucht, en was geboreu 14-6-1601). Frn?zciscus Burman
sterft 12-11-1679.
Het echtpaar Burmannus X Heydanus (11) liet
de navolgende 4 kinderen na :
1. Josina Burmnn.
2. Petrus, volgt 111.
3. Abrahamus Burman.
4. Franciscus, volgt IIIbis.

111. Pe2rus Burmannus, geb. Utrecht ? 6-6-1669, st. 313-1741, Professor te Leiden, tr. Eva Clotterbooke,
wier kwartieren waren :
Thoma.s Clootterbooke X Jacomirza Ormea, waaruit
haar vader Caspar, geb. 1632, st. 21-1-1678, was
Burgemeester te Delft.

Willem Couzoenhove X Era Brielle gent. Welhoek,
waaruit haar moeder Eua, gestorven 16-1-1670.
Era Clotterbooke overleed 22-8-1743.
Uit dit huwelijk :
1. Maria Burman.
2. Eva Burman.
3. E1-a Unria Burman, geb. 26-7-1701.
4. Peter Burman.
5. Abraham Burman.
6. Frans Bwman, sterft 20-9-1719; blijkbaar is de
volgorde der kinderen niet naar volgorde van
geboorte, want hij trouwt Alletta Both, dochter
van Hendrik, Bewindhebber der 0. I. Compagnie,
en weduwe van Albertus Becker.
7. Caspar, volgt IV.
IV. Caspar BurmaIl, geb. 12-4-1696, st. 22-8-1766, Raad
in de Vroedschap van Utrecht en Gedeputeerde bij
H.H. Mog., tr. ITtrecht (Catherinakerk) 9-9-1716
Anna, Maria de la Bassecour, geb. 17-3-1691, dochter
van Fabrice en Engeltie Boddens.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Burman, geb. 23-9, ged. 8-10-1717.
‘L. Jaxob Fahric e, volgt V.
3. Jan, volgt Vbis.
4. El)a Masria Burman, geb. Utrecht 11-9-1723, st.
Tiel 16-12-1812, tr. 1” Mr. Jati Festus van Breugel,
geb. 3-4-1707, ged. den Bden d.a.v., st. 6-7-1763
en begraven te ‘s-Gravenhage, advocaat, Raad
van de Prinses Gouvernante en Landsadvocaat,
zn. van Mr. Joan Festus en Judith Du Peyrou,
welk huwelijk op 18-1-1743 te Utrecht plaats vond;
tr. 20 16-9- 1767 Charles Rey de Carle, kolonel van
dato 28-9-1784 in dienst van H.H. Mog.
6. Angelina Burman, geb. 3-6-1726, st. 10-11-1767,
tr. Frederik van Zenden (waaruit Cospar van
Zenden, ob. ongeh., Jacques Fabrice van Zenden,
trout La. Ma. Tha. Holst in de Oostindien; hij
ob. te Colombo 17.10-1789 en liet twee kinderen
na; en eene dochter N.N. van Zenden).
6, 7 en 8 een drieling, nl. Anna Jacoba, Petronella
Francisca en Sara Cornelia B u r m n n .
V. Jacob Fabrice Burman, geb. 13-11-1718, Raadsheer
Raad van Brabant, ob. 1-6-1766, tr. Anna van cter
Streng, geb. 1 7 2 5 , ob. 30-1-1746; hij hertr. N.
N. t:un Meel, geb. St. Cerf.
Uit het eerste huwelijk:
1. Caspw, volgt VI.
2. Peter Bul-man.
VI. Caspar Burman, tr. N.N.
Uit dit huwelijk:
Jeanne Marie Philippine Anne Ere Madeleine
Burman, die tr. Charles Bourgeois, negotiant te
Ham burg.
Vbis. Jan Burmau, geb. 22-4-1721, tr. 23-7-1746 Alletta
Cforis Hazelaar, geb. 23-9-1727. Hij was Rentmeester
G e n e r a a l v a n d e Beede v a n B r a b a n t , k w a r t i e r
van Antwerpen.
Uit dit huwelijk:
1. Caspnr Burman.
2. Zeger Iheodoris Burman.
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3. Johanna Alletia Burman.

van Doorninck gegeven op mijn in dit maandblad van
Juli 1933 geplaatst artikel over de voorouders van den
Adriana Elisabeth Strick van Linschoten.
bovengenoemden predikant, kan m.i. niemand, die belang
IXIbis. Franciscus Burman, geb. 1671, ob. 22-9-1719, stelt in de geschiedenis van dit geslacht, bevredigen.
tr. Elisabeth Thierens, dr. van Thierens en van de Immers, de berichtgevers steunen de voorgestelde herWel. Hij was predikant eerst te Coudum, dan den komst van dan vader van Ds. Murtinus van D. uit Tiel
Briel, %nkhuyzen e n A m s t e r d a m e n t e n slotte oP het b e z i t v a n eenige lb‘0 eeuwsche acten betretiende
naamgenooten aldaar en op eenige andere zwakke arguProfessor te Utrecht.
menten,
doch weerleggen den door rng besproken leenUit dit huwelijk:
brief en de daaruit getrokken conclusie niet. Dit stil1. Johannes, volgt IV.
1 zwijgen o v e r e e n v o o r h e n z e e r belangrijk stuk is
2. Frarzc&cus, volgt IVbis.
3. Abrahamus Burman, trouwt Johanna Elisabeth opvallend. Ook spreken zij niet over het testament van
den overleden leenman Hendrik van Doorninck, in leven
van Buuren, liet 6 kinderen na.
Secretaris van Tiel, dat zrjn neef en erfgenaam C’ot,nelis
4. Anthonij Burman.
Eoyert, bij zijn ontvangst van het leen, moet hebben
5. Maria Bvr~rrun.
overgelegd en dat dus in het archief van de leenkamer
6. Caspar Burman.
in
Gelderland kan berusten. l)
7. Antonij Burman, een tweeling met 6.
Verder hadden wij gaarne vernomen op welke wijze
8. Petrus Secundus, volgt IVter.
1 de D e v e n t e r v a n De. a a n d e d o o r d e b e r i c h t g e v e r s
IV. Johannes Burman, was Professor in de botanie ~
medegedeelde Tielsche acten van 1661,1576, !583,1598
te Amsterdam, trouwt Adrinna van Buuren. Zij /i en 1699 gekomen zijn. Zij kunnen toch op andere wijze
lieten na:
dan door vererving zijn verkregen. In ieder geval
1. Nicolaes Lnurentius, volgt V.
wordt met deze stukken de herkomst uit Tiel van den
2. Francisca Burman.
vader van Dfl. Martinus van D. niet bewezen en terecht
3. Elisabeth Burman.
heeft wijlen Mr. J. 1. van Doorninck, in leven Rijksarchi4. Susanna Burman.
varis in Overijssel, in het werkje over zijn voorouders,
V. Nicolaes Laurentius Burman, trouwt Anna Maria op blz. X11, achter een lijstje van de van Ds., die van
Verkotje.
de XIV” tot de XVIe eeuw te Tiel en Nijmegen woonden,
Uit dit huwelijk:
gezegd: ,Gene van de in deze 0 genoemden mogen we
1. Maria Elisabeth Burman, geb. Amsterdam 2-6- onze voorouders noemen, zoolang niet volledig bewezen
1771, tr. 14-3-1790 Jan de Rovere van Breugel. is dat (Hendrik van Doorninck) de man van Winna de
2. .Johann,es Jacobus Burman.
Haas (te Tiel) de grootvader van den Vorchter predikant
3. Nicolette Adriana Burman.
geweest is”. Dezo~ voorgestelde afstamming is door den
4. Fransina Johanna Burman (dit is de stammoeder l e e n b r i e f van het goed ,den Bage” te XE(erk_Avesaat
der (Burman) Eyck van Zuylichem’s).
d.d. 8 November 1627 onhoudbaar geworden. Hadden
IVbis. Franciscus Burman, geb. Amsterdam 3-10-1708, Hendrik van D. en Winna de Haas 6011 zoon gehad,
tr. Nijmegen September 1737 Anna van Leeuwen, dan zou deze het leen hebben geërfd. “)
De meening van de berichtgevers, dat, indien de
dr. van L a m b e r t u s en M a r i a Smits, geb. aldaar
visch in hun wapen een baars is, deze belading herin,nert
16-10-1716. Hij was Professor te Utrecht.
a a n h e t l a n d g e n a a m d ,de Baersweerd” t e Wamel,
Uit dit huwelijk:
dat ook aan den vermeenden grootvader van Dm. Mar1. Maria Lambertha Burman.
tinus van D. heeft toebehoord, deel ik niet. Waar2. Elisobelh Adriana Burman.
schijnlijk herinnert dit teeken aan het ambt van dien
3. Lambertha Burman.
IVter. Petrus Secundus Burmau, Professor te Amster- Predikant* De eerste apostelen of predikers van den
dam, trouwde 10 AhAa vah der Streng, tr. 20 Anna Christelijkengodsdienst werden ,visschers der menschen”,
de eerste Christenen ,,vischies” genoemd. ZQ griften
Knuyse eu tr. 30 Dorothea Atbertina Six.
een visch of ander symbool in hun zegelringen. 3)
Uit het eerste huwelijk:
P. BERENDS.
1. Johanna Elisabeth Burman.
2. Maria Burman.
Van Teutem. Het artikel van den Heer W. Wijnaendts
Uit het dorde huwebjk:
van Resandt in het laatste nummer van dit maandblad
3. Pieter Burmau.
(kolom 63) eindigt met de woorden : Zijne beide dochters
4. Elisabeth Burmau.
huwden in de families Bees en de Eremery.
6. Nicolette Burman.
Bedoeld worden hier de dochters van den bekenden Rot6. Era Burman.
terdamschen Remonstrantschen predikant Dr. H e n d r i k
Aanvullingen op bovenstaande fragment-genealogie N i c o l a a s can Teutem. Het is den geachten schrijver
I blijkbaar ontgaan, dat Elisabeth van Teutem, mede dochter
Burman zijn welkom.
van dezen godgeleerde, huwde met Mr. Christoffel Neyt4. Pieter Carel de la Bassecour Burman, die trouwt

KORTE MEDEDEELINGEN.

De

voorouders van Martinus van Doorninck, /
predikant te Vorchten, overleden 1676.
Het bericht, door de heeren Ir. N. H. en Mr. J. 1.

_~_~~~~_
1)

Oorkondenboek, blz. 303 n’ 467.

2) Zie: Jhr. 30 W. 8. Beelaerta uzn Blokland: De praktijk van het

leenrecht in Gelderland, en ald. i. h. b. blz. 12.
3) W. Moll. Geschiedenis van het kerkelijk leven der Christenen,
gedurende de ees eerste eeuwen, deel 1 blz. 9, deel 11 blz. 70.
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ze11 de Wilde, notaris te Utrecht. Zij overleed te Utrecht
23 NOV. 1912 in den ouderdom van 73 jaar, haar weduwnaar mede te Utrecht 20 Mei 1916, oud 79 jaar.
W. vas MAANEN.

hinderinge gegaan waren, alhier in den heiligen Huwelijken Staat plegtelijk bevestigt en ingezegent zijn op
den namiddag, den 20 Junij.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

D e n ‘L7 F e b r u a r i h e e f t M r . W i n r d a e e n k i n d
laten dopen sijnde een soon genaamt A b e l .
[Rantteekening :J moeder Mintje Fokkes.
3 tino :] FAX tract gegeven door mij H. M. Laarman 1782

Bindervoet (LIII, 60). De gevraagde persoon is on-’
getwytld: K/&ra, ged. Gr. K. t e ‘ s - G r a v e n h a g e 1 6
J a n u a r i 1726, dochter van P i e t e r Bindercoet en v a n
&!trmß Kast.
TST. lU. C. R .
íl. a/d R .
Bitter. (LIL 379). Op een kwartierstaat van S t e v e n
ual6 Vinceler, die + na 1691 e n z o o n w a s v a n Willem
v a n V. en Cfeertruida Bitter, is het wapen B i t t e r : i n
goud een zwart hek van vijf verkort,e palen, van welke
de middelste veel breeder dan de andere 4 en waarover
in het midden een dwarsbalk of dwarslat.
B. v. T. P.
\l edt.

Blauvelt Riccen. (LIH, 30/31, 60). Den heer Th. v.
R. L. dank zeggende voor zqne inlichtiug, kan ik hier
nog mededeelen dat het wapen G’ool op het monument
in de kerk te Purmerend is als volgt: gevierendeeld:
1 en 4 in groen 3 zilveren koolen, d en I ; 2 en 3 in
rood 3 zilveren St. Andrieskruisjus.
Of dit een toegewend wapen is, kan ik niet beoordeelen, men zon het haast zeggen, na de beschrijving
van het ontstaan van het wapen, die Balen er op bl.
1011 van geeft. Het eenige andere wapen van de 8 op
het grafmonument, dat door toewending veranderen
zou, is dat van Blauvelt Riccen, en of dat in dit geval
plaats heeft gehad kan ik niet beoordeelen voordat ik
weet of de oorspronkelgke naam Blaucclt of Riccen w a s .
Zou de geachte inzender mij misschien meer genealogische bijzonderheden dan in Balen gegeven worden:
van H e l e n a Co01 en hare voorouders kunnen doen toekomen, dan zou ik hem zeer dankbaar zijn.
G. LM. LEDEBOEK.
Berlijn.
Bouricius-van Pabst. Gevraagd worden de namen
en verdere genealogische gegevens van de kinderen
v a n h e t e c h t p a a r Adriaan Bou,ricius, p o s t m e e s t e r t e
Arnhem, en Susawla Maria Pruisisch Edle v a n Pabst.
Bekend zijn hunne d o c h t e r G’bcra Loaisa Boa~icius,
174%1821, tr. 1767 Mr. Verhard l3nzbgrovo, 1 7 3 3 - 1 7 9 7 ,
en hun zoon Mr. Roeland Jan Bouricias, 1701- 1824, tr.
1794 Eleonora Christina Frederica Eptelwein, 1768-1838.
s. bl. v. EL B.
st.
Hoitinga. (LIIT, 62). Aan de welwillendheid van den
heer H. A. Jorritsma, technisch ambtenaar der Gemeentewerken alhier, dank ik de volgende gegevens.
Oosterlittens 175 1.
A b e l u s \I’ierds Wiarda, secretaris van Baarderadeel
en volmagt ten Landsdage, jongeman en
Antje Sjoerds Hoitinga, jonge dogter te Arum, hebben
gehadt
hun eerste huwelijksvoorstel den 6 Junij
,, 13 Junij
hun
tweede
,, ,,
20 Jun$
hun
derde
,,
,,
na.
ver!oonde
attestatie van
waar op deze personen,
Arum, dat daar hunne Huwelgks-geboden zonder eenige

Oosterlittens 1724.

[idem:] ‘4beZ overleden den 29 Maart 1790.
Oosterlittens 1722.

Op belijdenis haars geloofs aangenomen
11 ‘ijerd Wiarda Mr. Schoolmeester en
Mintie Fokes ; syn huisvrouw.
In 1753 is een zoon (Sjoerd) geboren van dbel \I”i.erds
IYiarda en Antje Sjoerds Hoitinga.
De andera nakomelingen komen voor in het Stam-

boek van den Frieschen Adel (Wiarda’s). Deze zoon is
echter in 1754 reeds overleden.
Antje Sjoerds Hoitinga is dus waarschijnlijk geboren
in Arum (Wonseradeel). Hiervan is echter niets te vinden,
omdat van Arum geen registers aanwezig zijn. Een
voortgezet onderzoek zal dus noodig zijn om langs
anderen weg te trachten de kwartieren te vinden.

Een dochter van genoemde echtelieden (Abel en Antje)
nl. LYinGe \Iyiarda trouwde 18 April 1779 met AQ’zo
Lijcklama (geb. 3 Juli 1746, f te Bolsward 21 Sept.
1824). (Zie Stamboekvan denFrieschen Adel: Lijcklama’s).
De heer Jorritsma zou gaarne zien, dat de vraagsteller zich met hem in verbinding stelde, ten einde
verdere gegevens te kunnen uitwisselen.
Leeuwarden.

CH. c. VAN DER VLIS.

Hoitinga. (LIII, 62.) Uit familiepapieren blijkt dat
de vader van Antje H o i t i n g a Bijzitter was van Wonseradeel. Haar man A b e l W i a r d a w a s V o l m a c h t t e n
Landsdage.
Mr. H. C. OBREEN.
‘s- ff ravenhage.
Meerman (LU, 381). Op 20 October 1667 huwde te
F ij n a ar t ./u,z Aertsen Meerman wedr van Jrtcom$alje
Adt.iae?zs met A t r n e k e n (Hu$jbertse) Coomans.
Zij hebben gewoond te Fijnaart blijkens de talrijke
doopaangiften van dat echtpaar aldaar.
Ook in de archivalia van K lun der t ben ik den naam
Meerman tegen gekomen.
Men zou derhalve in deze plaatsen nasporingen kunnen
doen.
W. H. K O O M A N S .
Heemstede.
Meerman (LTI, 381 ; LIII, 62). In het archief van de
familie Steengracht, door mij aan het Rijk in bewaring
gegeven, bevinden zich onder de nos. 262 en 263 gegevens over het geslacht M e e r m a n .
Adriaan Steengracht (1664-1716) was in 1691 getrouwd
met M a r i a T h e o d o r a lueermaw (1671-1721).
V.

s. v. n. 0.

Naaldwijk. (LIII, 63). M. i. zou het a.anbeveling verdienen, zich in deze te wenden tot Baron van Reynegom
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de Buzet te Herenthout, wiens voorvaderen gedurende
lange jaren rentmeesters der heerlijkheid waren en zulks
reeds drie eeuwen geleden en meer.
B IJLEVELD .
Leiden.

Adriaws van Noordwijk, bedienaar der H. Evangeliums, jm. van Utrecht.
Cornelia can Wesel, j.d. van Dordrecht, woont op de
Nieuwe Haven.
Zijn getrouwd te Puttershoek 30 Mei 1683.
W. V A N MAANEN
Amsterdam.

Patijnenburg. (LUI, 63). T.a.p. vraagt de heer A.
v. d. Mare1 naar afbeeldingen van het in 1799 gesloopte
,,Putgnenburg” te Naaldwijk. Ik bezit een album vol
aquarellen van Schouman betreffende de buitenplaatsen
der familie van Stingelandt, voornamelijk uit ‘s Gravezande en Naaldwijk. Hieronder bevinden zich een zestal
afbeeldingen van de buitenplaats ,,Putijnenburg”. Wanneer de heer v. d. Mare1 zich de moeite wil getroosten
naar hier te komen, zal het mij een genoegen zijn hem
het album te wijzen. Wellicht kunnen er photo’s van
gemaakt worden voor het doel, dat de heer v. d. Mare1
beoogt.
Q. F. VAN T E T S.
Zeist.
Pietermaat-Biscop (LIII, 63). Kerk. Ondertrouw.
Amsterdam. Donderdag, na de middach 18 Maart 1706.
Compareerden de Heer Pietei. Pietermuat, van Edam,
oud Burgemeester en Hooftofficier der Stad Edam en
daar woonende, althans (nu) gecommitteerde in ‘t Ed.
mog. collegie ter admiraliteyt alhier Wedr. Catharina
Houtuyn
en Catharina Biscop, van Middelburg Wedu Jacobus
Vylenbroeck op de 0. Z. Achterburgwal.
(Keurig geteekend).
Edam. (dit beteekent dat daar de geboden ook gingen)
mans doot goet.
Sij Weeskamer voldaan 1 April 1706 (wijst op kinderen)
Acte verleent den 4 April 1706 om tot Edam te trouwen.
D. T. B. 539 fol. 165’.
Mr. H. W.
V.
Wij ontvingen in dank vrijwel gelijkluidende antw o o r d e n v a n d e heeren W. W. v. R. en W. v. M.
Hieruit blijkt, dat het 2e huwelijk van Pieter Pietermaat
V. L.
in N. P. niet werd vermeld.

Rees-Hopman. 14 April 1849 overleed te ‘s Hertogenbosch Jacob Rees, geboren te Dordrecht 6 October 1819,
zoon van Mattheus Willem en Jonkvr. Jacoba van der
Does. Hij woonde te St. Oeden-rode en was gehuwd met
Philippine Hopman. Omtrent dit echtpaar is noch te
‘s Hertogenbosch, noch te St. Oeden-rode iets naders te
vinden. Wie kan inlichtingen verschaffen omtrent plaats
en tijd van het huwelijk, over geboorte en ouders van
de vrouw en omtrent haar verder lot?
W . VAN MAANEN.
Amsterdam.
Thorbecke-Wehrkamp. Gevraagd wordt de aansluiting aan het geslacht Tl~ol~becke van .%attias Thorbecke, gehuwd met Adelheid Wilhalmine \I ehrkamp,
benevens de kwartieren van dit echtpaar, voorzoover
bekend. Hunne dochter Johanna Marin Anna Thorbwke,
geb. Bremen 3 Oct. 1784, tr. ald. 8 Jan. 180ö Pieter
Hendrik Blanckenhagen (Ned. Patr. 1931-‘32, blz. 19).
S. M. v. H. B.
At.
Wesel (van)-Lupardus-van Noortwijck (LIII, 64).

Uit het trouwboek te Dordrecht:
Ingeteekend 16 Mei 1683

Onbekend wapen. Een afdruk van een (slecht gesneden) cachet vertoont een alliantie-wapen, waarvan
het vrouwelijk deel zonder twijfel het wapen van het
Dordrechtsche regeeringsgeslacht van der Hulk vertoont:
gevierendeeld, 1 en 4 drie korenschoven; 2 en 3 drie
torens.
Het mannelijk deel is in blauw een omgewende hond,
die een toren vast houdt. Kent iemand dit wapen i’ Kan
het verband houden met een geslacht ‘van FUten? Zoo
ja, welke is dan de alliantie u<tn Putters-ven der Hulk,
die tot het snijden van dit cachet aanleiding heeft gegeven ?
W. V A N MAANEN.
Amsterdam.
Portretten gezocht. Wie kan mij mededeelen, of van
de hieronder genoemde personen t’hans nog afbeeldingen
(schilderijen, miniatuurtjes, teekeningen enz.) bestaan,
en ZOO ja, waar die portretten zich tegenwoordig bevinden :
1. Ds. Regtse de vries, doopsgezind predikant te Monnikendam? Makkum en Edam (Amsterdam 1785Amsterdam 1869) ;
2. Johanna de Bruyn 1) (Hoorn 1783-Monnikendam
1849) ;
3. Ds. Cornelis Hz~.~ser ran Reenen, Ned. Herv. Predikant te Kortenhoef, Oost-Terschelling, en Egmond
a. d. Hoef (Amsterdam 1794-Amsterdam 1869) ;
4. Jacöba Maria Doöm ~(Nijmegen- 17891Egmond a.d.
Hoef 1837) ;
6. Ma/*ia van Loon 1). (Amsterdam 1761-Monnikendam
1821) ;
6. Evert de Bruyn 1) (woonde te Hoorn; overl. Monnikendam 1816);
7. Eunoa6 Elisabeth van der Wolf(f) l), echtgenooto
8. Dirck van Reenen, heelmeester te Smsterdam (Vianen
1736-Amsterdam 1814) ;
9. Oesina Huyser (Amsterdam 1726-Amsterdam 1829) ;
10. Belxardn Dijla de Pos, echtgenoote van Mr. Dom.
Doorn Jzn. (Schiedam lC68-Amsterdam 1844) ;
11. Pieter #mits, apotheker (Nijmegen 1748-Nijmegen
1796) ;
12. Pieter HendGk D,-ortsber.9, drukker (Amsterdam 1768Breukelen 1832) ;
13. Elisabeth Pijnappel l), echtgenoote van Ds. Willem
van Voorthuysen (Amsterdam 1786-Vreeland 1805);
14. Willem George Frederik Adriaan vare Sovgen, ontvanger (Utrecht 1781-Utrecht 1846);
16. A d r i a n a Mnria áu Marchie barr,aas, echtg. van
no. 14 (Utrecht 1’786-Utrecht 18o6);
16. Daniet ‘van Reenen l), woonds te Vïanen (k 1730) ;
17. Ar/lo/da /.an Henkelanr 1) (of Hennekeler), echtg. van
no. 16, geb. 1706.
1) Over de voorouders ran deze personen zijn mij slechts enkele
gegevens bekend. Wie kan mij voor een kwartierstaat nadere ge-

gevens verschaffen?
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18. Mr. Jacob Doorn, secretaris van Schiedam (Schiedam
1709-Huis te Chiis (bii Leiden) 1775):
19. E l i s a b e t h v a n Kirchem, echtg: van yo. 18 (Leiden
1724-Leiden Leiden 1791) ;
20. Jan de Vos ‘), woonde te Schiedam (Schiedam 1719Schiedam 1809) ;
21. Pzeternella Koper, echtg. van no. 20 (geb. Schiedam
1736) ;
22. Derck Smits, rentmeester en koopman te Nijmegen
(Emmerik 1714-Nijmegen 1780);
23. Qeertruydt Breunissen, eohtg. van no. 22 (Bemmel
1717-Nijmegen 1769);
24. Jan Matthijs van Roggen, Mr. Bakker (Nijmegen
172ö-Nijmegen 1796);
25. Gerritje Arents l), echtg. van no. 24 (1725-Nijmegen
1783) ;
26. Hendrik WilEem Bronsberg (Langenberg 1722-Amsterdam 1788) ;
27. Christina Hendrina Dinand, echtg. van no. 26 (1728Amsterdam 1797) ;
28. J a c o b a J o h a n n a Raotkes, echtg. van Godetridus
Buys (Amsterdam 1745-Amsterdam 1776) ;
29. Oidion Jan Langerac du Marchie Sarvaas, muotmeester (geb. Alphen, overl. Utrecht 1834);
30. Matia Tdyte, echtg. van no. 29 (Amsterdam 1766Utrecht 1838) ;
31. Dominicus Doorn, burgemeester van Schiedam (16581739) j _
-.
32. Margaretha Pesser van Velsen, echtg. van no. 3 1
(1868-1753);
33. Frans van Kerchem, kapitein der burgerij te Leiden
(Leiden 1686-Leiden 1734) ;
34. (Anna) Clara Theophila uan V redenburch, echtg. van
no. 33, geb. Paramaribo 1696;
35. Joachim de Vos, woonde te Schiedam (1674-1725);
36. Elisabeth Poort, echt.g. van no. 35 (1685-1767);
37. Barend Koper l), woonde te Schiedam, geb. 1696;
38. Johanna Magdalena van Nieuo:enhoven l), echtg.
van no. 37, begr. Schiedam 1775;
39. Cht-istoffel Dinant, vrijheer van Dalem, Staden en
Schuymeroort (geb. Woudrichem, overì. 3: 1734) ;
40. H e n d r i n a v a n Poolsurn, echtg. van no. 39 (16891782) ;
41. Ds. Petrus Buys l), Ned. Herv. Predikant te Beers
en Grave (Grave 1702-Grave 1781) ;
42. Jacoba Johanrta Jamin, echtg. van no. 41 (Nijmegen
1706-Grave 1764) ;
43. Jan Rnuekes, woonde te Amsterdam (17151771);
44. Awa Verschoor l), echtg. van no. 43 (1718-1777);
45. Willem van Voorthu!ysen, schepen van Vreeland (geb.
1721) ;
46. Aegje Rebel, echtg. van no. 45 (geb. 1718);
47. Jan Smit Jzn. l), overl. Baarnbrugge 1787;
48. Maria van Schaik l), echt,g. van nö.-47 (overl. 1791) ;
49. Cornelis oan S o r g e n ( D o r d r e c h t 1688-Zwijndrecht
1762);
50. Eva de Bitter, echtg. van no. 49 (Rotterdam 1708Zwijndrecht I 739) ;
61. Floris van Qils, schout enz. van Alphen, Baarle en
Chaam (Breda 1705-1784);
62. Catharitlo Baillet, echtg. van no. 51 (1713-na 1740);
53. Mr. A b r a h a m Sarvuas (Amsterdam 1732-Utrecht
1815)

04. Adrianalla Geertruyd du Marchie, echtg. van no. 53 ;
56. Peter Tume (173SAmsterdam 1829):
56. Margaretha &n del- Meulen, echtg.‘van no. 55 (geb.
1747) ;
5 7 . Adriaaji Doom (of Argen Dominicus), k a p i t e i n t e r
zee (overl. 1680);
58. M a a r t j e Ariens Muts l), echtg. van no. 57 (overl.
Schiedam 1672) ;
69. Sebastiuan Pesser uan Velsen, schepen van Schiedam
(1624-1680);
60. Clasina can L e e u w e n l), echtg. van no. 69 (eerder
van Wijoancl ‘s Gravenhage);
61. Mr. Frans Willemsz. van Kerchem, advocaat, hurgemeester vau Leiden (1649-1734) ;
62. Elisabeth de Crauwelaer l), echtg. van no. 61 (16551719);
63. Abraham van Vredenburch, raad van Suriname (overl.
1706) ;
64. Jan Poort (Schiedam 1644-1700);
65. Qeertruy Mattyse Co01 l), eohtg. van no. 64;
66. Cgristoffet Dynaradt (of Dinant), heer van Rijswijk
(1650-1689);
67. Beatrix Crielaert, echtg. van no. 66 (1648-na 1714);
68. Jurriaen van Poolsum, geb. Utrecht 1645, overl.
aldaar 1690 ;
69. Wilhelmina c’an Velsen, echtg. van no. 68 (1646-1709);
70. Ds. Qodefridus Buys l), predikant te Beers (overl.
1726);
71. M a r i a uai& Ardenne l), echtg. van no. 7 0 ;
72. Michiel Jamin, gemeensman te Nijmegen (1663-1722) ;
73. Catharina de Wilde, echtg. van no. 72 (1681-1747);
74. Anthonie Pesser, vroedschap van Schiedam (Rotterdam 1584~Schiedam 1662);
75. Pierre Sauwge, gen. de Wzlde l), 2e Secretaris van den
Koning-Stadhouder Willem 111, baljuw en dijkgraaf
van Woudrichem.
Ook voor mededeelingen betreffende portretten van
voorouders 2) van de hiervoor genoemde personen houd
ik mij gaarne aanbevolen.
Mr. W. D E V R I E S .
Yelp (B.)
2) Reeds zijn in mijn bezit afbeeldingen van Cornelis W&msz. wzn
Keerchem (zeemleerbereide:, kap. der schutterij te Leiden, f 1600),
Johan Deyman (luitenant-kap. der Leidsche eohutterij i 1600 , Pieter
Adriaensz. Kane (burgemeester van Rotterdam f 1475-1555) en zijn
vrouw (i_ 1550) en Maria Pieter&. oan Walenburg.
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De eerste Heeren van Zevenbergen.
(Twee

niet gepubliceerde 130 eeuwsohe oorkonden),

door Jhr. Dr. T H .

VAN

R HEINECK LEYSSIUS.

In, het Nassausche domeinarchief vindt men onder
fol. 133 no. 1 een, vermoedelijk tegen 1400 vervaardigd,
afschrift van eene oorkonde van 1290 en een, omtrent
den tijd van uitgifte gemaakt, afschrift van eene oorkonde van (6 December?) 1294. Beide stukken hebben
betrekking op de heeren van Zevenbergen. Daar zij in
de Hollandsche oorkondenboeken ontbreken, volgen zij
hierachter als bijlagen A en B.
.Alvorens deze oorkonden nader te bezien, acht ik
het noodig het onderwerp nog eens te bespreken, hetwelk door Mr. C. Ebell, destijds Rijksarchivaris in

Noord-Brabant, in 1913 is te berde gebracht in de inleiding tot zijne zeer nuttige bewerking der ,,Keuren,
statuten en ordonnantien van Stad en lande van Zevenbergen”, nl. den oorsprong der heerlijkheid Zevenbergen.
Ik kan mij nl. niet in alle opzichten met het door hem,
geponeerde vereenigen, in de eerste plaats al, wat betreft
zijn twijfel of Zevenbergen wel eene afsplitsing van de
oude heerlijkheid Strien was en of niet beide heerlijkheden slechts tijdelijk in eene hand zijn geweest. Mr.
Ebell vermeldt verschillende meer en minder betrouwbare bronnen en heeft, zelf twi,ifelende aan een deel
zijner gegevens, slechts op twee punten scherp durven
concludeeren ; met een dier punten ga ik, zooals zal
blijken, accoord, met het andere niet.
Naar mijn gevoelen is Zevenbergen wel degelijk, zooals
de traditie wil, eene afsplitsing van het oude Strien en
dus eene nieuwe vorming, al ontgaat ons het preciese
oogenblik der scheiding. Mi@e opvatting berust in de
eerste plaats op het beeld, dat de geschiedenis van
Strien - hetwelk aanvankelijk het geheele westen van
de provincie Noord-Brabant benevens een bezuiden de aasg e 1e en
(vroegere) M
g dee 1van de provincie Zuid-Holland moet hebben omvat - vertoont, nl. een voortschrij~dende afbraak en verbrokkeling. Dit is echter een onderwerp op zich zelf, waarover ik mjne denkbeelden reeds
ubliceerde in mdbl. 1931; vandaar dat ik er rnë. hier,
tevens ter adstructie van het daar geponeerde, toe bepaal
er op te wijzen, dat in een leenregister van 1361 l),
waarbij de leenen territoriaal streng gescheidèn Z&I,
onder de weinige leenen ,In den lande van Striene”
als tweede Zevenbergen wordt genoemd, terwijl in een
verlij met de heerlijkheid Zevenbergen door den heer
van Gaesbeke, Putten en Strien in 1366 wordt gezegd,
dat Zevecbergen gekomen is van ,, twyer broeder scbei-’

ip

l) Leenk. 89, le deeltje, fol. 5vo.

.
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ding0 van Stryene” 2 ). Deze mededeeling, vermoedelijk
niet veel meer dan een eeuw na die scheiding neergeschreven, toen men daarvan dus nog goed op de
hoogte kan zijn geweest, is waarschlj’nlijk betrouwbaar
en zoo niet, dan bewijst zij toch wat reeds in 1366
traditie was. Waar Willem IV heer van Striene in 1290
Willem Hugemanszone zijn neef noemt s) en diens kleinzoon Gheert op zijn zegel den naam van Strien voert
kan men vermoeden, dat Hugeman te herkennen is in
Hugo van Strieae, die met zijn broeders Willem en
Hendrik 2ö April 12444) wordt genoemd en dan vermoedelijk nog jong is.
Hij zal dus de eerste heer van Zevenbergen zijngeweest en de afscheiding zal op het midden van de 13e
eeuw te stellen zijn. Natuurlijk is deze veronderstelling
door het bovenstaande niet bewezen. Men zou kunnen
meenen, dat de splitsing vroeger valt, b.v. ten tijde
van de gebroeders Willem en Hugo, welke c. 1200
leefden, maar het wil mij schijnen dat, daar men in
1290 behoefte had de grenzen van de heerlijkheid aan
te w;jzen en de grondheerlijke bevoegdheid van den heer
nogmaals vast te stellen, die heerlijkheid toen nog niet
al te lang kan hebben bestaan. De betiteling van den
heer als Willem Hugemanssone en niet als heer van
Zevenbergen schijnt ook niet te wijzen op eene reeds
lang bestaande heerlikheid. De door Mr. Ebell aangehaalde aanteekening uit het kalendarium van Bern,
volgens welke de vrouw van heer Willem van Zevenbergen 1 Dec. 1264 zou zijn overleden, schijnt echter
met eene afsplitsing in het midden van de 139 eeuw
moeilijk te rijmen. Zij is echter hoogstwaarschijnlijk
onjuist en in elk geval geheel onbetrouwbaar. Mr. Ebell
ontleent haar aan een boekje van W. van Dam van
Brakel, getiteld ,Lotgevallen van Heer Fulco en der
Abdij van Bern” 186’7. Van Dam geeft ons echter meer
dan deze Qéne inschrijving, namelijk een viertal overlijdensdata met toelichtingen, alle betrekking hebbende
op het Qeldersche geslacht van Lynden. Hoewel hij zlJn
bron niet vermeldt, proeft men hieruit dadelijk de beruchte ,Annales de la maison de Lynden” van Christophorus Butkens en inderdaad vindt men hierin op
blz. 8 van de bewlj’sstukken het geheele uittreksel uit
het kalendarium met toelichtingen en al. Waar zooals
bekend is Butkens in deze Annales allerlei vervalschte
stukken gebruikt heeft om den ouden stamboom der
Lyndens in een vorm te kunnen wringen waarin deze
nooit gegroeid is, kan ook aan de inschrijving van den
dood van Christiana de Lynden, uxor domini Willelmi
Domini de Zevenbergen” geen waarde worden gehecht
zoolang zij niet elders te controleeren is.
Waar de oudste generaties van de Betuwsche van
Lynden’s geheel verdicht zijn, zal dit ook wel het geval
zijn met deze inschrijving. Blijft de vraag of de geheele
mededeeling van Butkens op fantasie berust, dan wel
of hij een bestaand kalendarium voor de gelegenheid
eenigszins heeft geadapteerd. Dit laatste zou het best
strooken met de door Butkens vaak gevolgde, feitelijk

nog middeleeuwsche methode, den tekst te verduidelijken,
met al de gevaren van dien.
De vorige Algemeen Rijksarohivaris, Professor Fruin,
is zoo welwillend geweest hieromtrent een schrijven te
richten tot den bibliothecaris van de abdij Bern, welke
thans te Heeswijk is gedomicilieerd. Het antwoord luidde,
dat een dergelijk calendarium niet of niet meer bestaat.
Mocht de inschrijving in hoofdzaak juist zijn, dan
zou daar m. i. slechts uit te concludeeren vallen, dat
de afsplitsing vroeger valt dan ik heb verondersteld,
doch geenszins dat Zevenbergen als eene aparte heerlijkheid aan de heeren van Strien behoorde en nog minder,
dat deze zich daar naar genoemd zouden hebben. Immers
we hebben tamelijk veel 138 eeuwsohe oorkonde& waarin
de heeren van Strien figureeren, maar in geen enkele van
deze oorkonden wordt voor 1283 Zevenbergen genoemd.
,De precies0 aansluiting van het geslacht van Zevenbergen aan dat van Strien wordt bemoeilijkt, doordat
nog steeds geen eensgezindheid bestaat omtrent de
regeeringsporiodes der oudste heeren van Strien. De
identificatie der verschillende gelijlfnamige heeren, nl.
der vele Willems is zoo moeilik, dat geen der vele
reeds ondernomen pogingen tot nog toe op dit punt
zekerheid bracht, ook niet de meest recente van Dr.
Henri Obreen, in Ned. Leeuw 1932, kol. 370.
Ik heb tegen diens constructie bezwaren. Mijne afwijkende meening heb ik neergelegd in bijlage H “). Wenschelijk is, dat hèt geheele iegelmateriaal wordt gepubliceerd.
Ten overvloede zij hier nog vermeld, dat de geslachtalijst Zevenbergen, welke Butkens op blz. 132/3 van
zijne Annales geeft, ettelijke fouten bevat.
Men ziet uit het voorgaande, dat ik geheel accoord
ga met de stelling van Mr. Ebell, dat de acte van 17
Sept. 1290 s), door den heer van Strien aan zlJn neef
Willem Hugemansz verleend, niet de uitgifte van de
heerlijkheid bevat, zooals o a. door van Mieris en op
diens voetspoor o. a. door Ramaer 6) en voor dezen
door van den Bergh is aangenomen. Wat dezen laatsten uitnemenden kenner der middeleeuwsche oorkonden
betreft, wij kunnen moeilijk aannemen, dat hij er eene
gewone beleeningsacte in zag en moeten dus wel vermoeden, dat hg het stuk hield voor eene veenconcessie,
waarbij het in concessie gegeven veen tevens in erfleen
werd uitgegeven. Als zoodanig ‘zou het stuk dan toch
de geboorteacte van de heerlijkheid Zevenbergen kunnen
zijn. Er zijn echter eenige feiten, .welke zich ook hiertegen verzetten. In de eerste plaats wordt er in de
oorkonden gesproken van ,,allen die land, mour of gors
ghecocht hebben of copen sullen jeghens Willem Hughemanssone”. Deze zou dus deelen van zijn leen verkooht moeten hebben, v6órdat hij ermede beleend
was. Afdoende Qjkt echter dat de hier als bijlage, A
voor het eerst gepubliceerde oorkonde van 1 Aug. 1290
uitgaat van Hugheman Willemsz van Zerenbergen en
dat dus de zoon van Willem Hughemansz reeds anderhalve maand voor de zoogenaamde beleeningsacte van
17 Sept. 1290 ,,van Zevenbergen” heette en men dus

2) Alg. Rijksaroh. Leenk. 88; doorgestoken stuk bij fol. 5 en 11.
thans door den binder ten Algem. Rijksarcb. voorin vastgehecht.
Zie bj’lsge Q, hierachter.
3) Oorkondenboek 11, ‘740.
4) Oorkondenboek 1, 402. Zie de noot bij bijlage H.

6) Dr. Obreen heeft de ridderlijkheid gehad schrijver dezes foto’e
van een vijftal oorkonden ter hand te stellen, hem aldus het materiaal leverende om zijne afwijkende meening te ontwikkelen.
6) Geographische Geschiedenis van HolJand eto.. . . , in de MiddJseuwen Blz. 204.
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kan aannemen, dat de naamgevende kern van de heerlijkheid, de plaats of het huis 7) Zevenbergen reeds
eerder aan het er nnar genoemde geslacht is gekomen
of door dit geslacht is gesticht s).
Wat is de oorkonde van 17 September 1290 dan echter
wel? Elders g, heb ik aangetoond, dat de Mark, althans
een tak daarvan, onder den naam Kromme Mark langs
de stad Zevenbergen stroomde en vervolgens eerst naar
het N. W. en dan naar het W. boog. Ten N. van de
Mark lag dan, zooals bekend is, de later als afzonderlijke heerlijkheid van Strien afgesplitste (Striensche of
Noord) Niervaart, waarvan het gebied, zooals ik bewees,
gelegen was ter plaatse, waar men het aanvankelijk
door de heeren van Strien aan de abdij Ter Does geschonken goed de Heilige Berg moet zoeken. Behalve
dit ,bekende Striensche Niervaart, was er echter ten
Zuiden en ten Westen van de Kromme Mark - dus
tusschen deze rivier en de Brabantsche grens en i n
het Westen van de latere heerlijkheid Zevenbergen een Zevenbergsoh Niervaart. 10)
Dat er twee Niervaarts waren is te zien in de oorkonden. van 22 Maart 1290 (Oorkb. 11, 692), waarin
graaf Floris V aan den heer uan bbien tolvrijheid verleende voor zijne inwoners ter Niervaart en van 27
October 1293 (Oorkb. II, 861), waarin dezelfde vorst
aan Willem Hugemansz d.i. aan den heer wm Zevenbergen, hetzelfde voorrecht velleende ,,voor zijne luden
wonachtig in den ambochte van der Niervaert”. Striensch
Niervaart was toen, zoover bekend, nog geen afzonderlijk ambacht. Thans wordt begrijpelijk, dat Hugeman
van Striene, heer van Zevenbergen in 1340 (Nass.
Dom. fol. 1108, 1) spreekt van ,,mire heerscappie op die
Nieuwevaert”. Hij had in dit ambacht blijkbaar hoog
en laag gerecht. De veel omstreden oorkonde van 17
September 1290 had dan ook, zooals uit de opgegeven
grenzen duidelijk is te zien, slechts betrekking op het
ten 0. van de Mark en dus ook ten 0. van Zevenbergsch Niervaart gelegen deel van de latere heerlijkheid Zevenbergen, die dus aanvankelijk slechts eene
van het Westelijk daarvan gelegen Niervaart uitgaande
ontginning was, ondernomen in het Striensche veen,
dat toen een wildernis of niemandsland was.
De oorkonde van 1290 begrensde dus eenerzijds het
terrein van de waarsch+lijk eenigzins eigenmachtig
door de heeren van Niervaart, in het gebied .van hun

verwant en leenheer ondernomen ontginningeh, anderzijds sanctionneerde het die ontginningen en was dus
in zekeren zin eene veenconcessie met terugwerkende
kracht. De uit deze concessie gegroeide uitgestrekte
grondheerlikheid smolt met de kleinere heerlijkheid Niervaart samen tot eene machtige heerlijkheid Zevenbergen.
Merkwaardig is dat de naam Zevenbergen in het
stuk van 1290 niet voorkomt. Ik verwerp door dit te
zeggen de bewering van Mr. Ebell (pag. 2) dat Mr.
van den Bergh ten onrechte zijn tekst aan van Mieris
heeft ontleend, terwijl hem in het register ,Putten en
Stryen met de houten borden” eene betere tekst ten
dienste zou hebben gestaan, omdat daarin Willem Hughemanssone Willem van Stryen, heere van Zeven?
bergen wordt genoemd. Inderdaad staat zulks in het
houten borden boek (fol. 107vo), maar deze om haar
keurig uiterlijk gaarne geraadpleegde actenverzameling, welke omstreeks 1440 is geschreven en tot c. 1460
is aangevuld, is niet steeds even nauwkeurig. Men vergelijke hetgeen ik in dit maandblad (80. 1926 kol. 169)
schreef, omtrent het sterfjaar van den laatsten heer
van Strien uit het oudste huis.
Daar wij in het register paalscheidinge (Leenk. 77,
c. fol. %3), eene copie van vermoedelijk omstreeks 1388
aantreffen en in E. L. 32 (Leenk. 30) fol. 49, Cap.
Z. H., eene nog oudere uit de eerste helft van de 140
eeuw, welke, behoudens eenige hieronder genoemde kleinigheden, slechts door spellingsverschillen afwijken van
den tekst van van Mieris en van den Bergh, meen ik
dat de schrijver van het houten bordenboek, de be&
treffende oorkonde volgens de fatale gewoonte van middeleeuwsche copiisten heeft verduidelijkt en Hughemanssone heeft vervangen door ,van Stryen, heeren van
Zevenbergen”. Eene dergelijke verduidelgking is ten
slotte begrijpelijk, het omgekeerde, vervanging van laatstgenoemde woorden door Hughemanssone, zou absurd
zijn. Wanneer men tusschen deze twee vormen heeft
te kiezen, is die van van Mieris stellig de juiste.
Eéne tamelijk belangrijke fout in den tekst van van
Mieris en van van den Bergh wil ik hier herstellen, zi;i
schnj’ven dat de Ockerlake ,uyter Marcken westwaert”
liep, terwijl zoowel het register der paelscheydinge als
het houtenbordenboek hier ,,upwaird”schrijven. Dit is van
belang voor het juiste geografische begrip van het stuk,
hetwelk m.i. door Ramaer verkeerd wordt uitgelegd.
Tenslotte zij er nog op gewezen dat zoowel het houtenbordenboek als het register paelscheydinghe Spranghe
of Sprange schrijven en niet Spanghe, zooals van Mieris,
die dus blijkbaar zijn tekst ontleend heeft aan den tekst
in het bovengenoemde grafelijke leenregister, waar ook
Spanghe staat. De meer locale copiisten schrijven dus
Spranghe. Dat de naam van Zevenbergen in i’L90 reeds
bestond - ik twijfel er trouwens niet aan - blijkt
volgens Mr. Ebell uit een acte van 1283, welke voorkomt in het register paelscheydinghe (Leenk. 77 C.
fol. 7”“). Is deze tekst echter te vertrouwen en niet
eveneens verduidelijkt 3 Er wordt daarin nl. gesproken
van ,, Willem heeren Hughomanszone van Striene, heere
van Zevenberghe”. Dadelijk valt op, dat Hugheman hier
heer Hugheman, dus ridder wordt genoemd, terwijl zulks
in het bekende stuk van 1290 en in eene straks te
noemen verklaring, betreffende het jaar 1292 niet het
geval is. Het al of niet ridder zijn was zoo iets be-

7) Dit laatste was een allodium tot Hr. Hugeman van Sevenbergen
het - vermoedelik in 1338 - aan den graaf afdroeg en van deren
weder in leen ontving. Leenk. 30. Cap. 2. Hall. fol. 42.
8) Behoudens de mogelijkheid van verduidonlikende interpolatie
van den naam ,,Sevenbergen” in de copie van de acte van 1290,
welke echter niet oogensohgnlijk is, daar er in 1293 reeds een leenhof van Zevenbereen bliikt te bestaan.
Q) In een nog ni’et afgedrukt artikel “Aanvullingen op en verbeteringen van de kaarten van de Zuid-Hollandsche eilanden in den Historisahen Atlas”.
‘0) Het blijft mogelijk dat Zevenbergsch Niervaart zich gedeeltelijk
nog ten N. van de Mark uitstrekte.
Dit dient nader bestudeerd te worden.
Het hier verhaalde is op de kaarten van den Historischen Atlas
slecht te volgen, daar de riviergrenzen van de conoessie daarop niet
juist zijn geinterpreteerd.
De W. grens van de ooncesrie was de
Mark; de Oostgrens, niet de Ookerlake of Spange, maar de Zwaluwe
of Mere; de Zuid-Oost grens de Brabantsche grens, welke eioh slechts
in het W. deel langs de Mark uitstrekte maar verder ongeveer op
Wagenberg was gericht, terwijl de Noord-West grens werd gevormd
door de Ookerlake en een klein stukje Sprange. Zie de kaart door
mij gepubliceerd in het Haagsoh Maandblad van Dec. 1934.
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iangrijks, dat eene vergissing daaromtrent 11) tot wantrouwen stemt omtrent de zuiverheid van den tekst.
In elk geval is het bewijs niet geleverd dat de heerlrj’kheid in haar geheel toen reeds Zevenbergen heette.
Onmogelijk komt het mij niet voor ; wij zagen echter
boven dat de kern ,,(ter) Niervaert” werd genoemd. Vermoedelijk is de naam van de reeds over de Mark gestichte hofstad Zevenbergen, waar de heer zetelde, langzamerhand, naarmate het Oostelijke grootendeels uit
gorsen en moeren bestaand gebied in ontginning kwam,
op de heerlijkheid overgegaan. De noodzaak de heerlijkheid te onderscheiden van het Striensche Niervaert
zal daarbij ook een rol hebben gespeeld. Omtrent de
hofstad en ook omtrent de plaats, hebben wij, dank zij
de hier achter gepubliceerde acte van 1294 (Bijlage B),
meer zekerheid. Er wordt daarin gesproken van deze
hofstad en van leenen welke er van afhingen en van
- blijkbaar een ander - huis in Zevenbergen, waarin
de broeders en zusters van den heer met hunne moeder
woonden. Dit alles wijst op een langer bestaan dan
gedurende 4 jaren. Alvorens van de inleiding van Mr.
Ebell af te stappen, wil ik even uitdrukkelijk recht
zetten, wat deze op blz. 4 ten onrechte beweert, als zoude
volstrekt niet vaststaan, dat de heerlijkheid Zevenbergen
leenroerig is geweest aan Strien. In de eerste plaats
zij er op gewezen, dat wij een 148 eeuwsche copie bezitten van een geinterpoleerd leenregister van Nicolaas
heer van Putten, hetwelk ik in zijn oorspronkelijken
vorm tusschen 1300 en 1306 meen te moeten dateeren
(Leenk. 80, fol. 39-34”“) le).
Een der daarin onder de hofstede Striene vermelde
leenmannen is Heer Hughe van Zevenberghen, de zoon
en leenvolger dus van bovengenoemden Willem Hngemansz. Wat zijn leen was, blijkt uit de aanteekening
niet. Merkwaardig is, dat bij de overige leenmannen
het leen opgenoemd wordt, terwijl dit bij’ hem als van
zelf bekend wordt verondersteld, zoodat het wel Zevenbergen moet zijn.
Maar wij hebben meer positieve bewijzen.
In de eerste plaats de reeds genoemd beleeningsacte van 1366. Verder komt in een manboek van 136113)
de volgende vermelding voor ,,In den lande van Strien:
. . . . . Die heere van Zevenbergen houd van mijn heere
‘t land van Zevenbergen”.
Thans nog een enkel woord over de gepubliceerde
oorkonden van 1290 en 1294 en wel eerst over de laatste,
zijnde de belangrijkste. (Bijlage B). Zij bevat eene
boedelscheiding tusschen Hugheman van Zevenbergen,
zoon, en leenvolger van Willem Hugemanszone, eenerzijds en zijne zes broeders en drie zusters, anderzijds.
Jammer is, dat niet vermeld wordt of deze tegenstelling
en de sterke bevoordeeling, welke Hugeman boven de
andeien schijnt te genieten, berust op diens eerstgeboorterecht of op afstamming uit een verschillend huwelijk van den vader. Aan de 9 kinderen wordt o. m. slechts
de helft van de have toegekend, welke zij gemeen hebben met hunne moeder. Deze moeder woonde blijkbaar
met de negen dus nog ongehuwde kinderen samen
in eene woning te Zevenbergen, terwijl Hugeman, ver-

moedelik dus reeds gehuwd, op den hof te Zevenbergen
zal hebben verblijf gehouden.
De erfenis bestond in hoofdzaak uit eigen land,‘huizen,
een molen, goed in het land van Breda 14) en aanzienlijke renten in Strien.
Van de 7 scheidsmannen, die de uitspraak doen, zijn
er 5 te herkennen als verwanten, zoo goed als zeker
waren zij dit allen; Nicolaas van Putten was door aanhuwelijking het hoofd van het Striensche huis en heer
van Strien, hij volgt dan ook onmiddellijk achter den
eenigen scheidsman, die ridder was. Qeraert van Wieldrecht behoorde tot een aanzienlijk geslacht, hetwelk
de Striensche kruisjes voerde en waarschijnlijk eene
oudere afsplitsing van het Strienensche huis was (zijne
nauwe verwantschap met Willem Hugemanssone, zij het
dan misschien in de vrouwelijke lijn, komt uit in Oorkondenboek 11, 764); van Willem van Dubbelmonde,
den eersten bewezen rechtstreekschen stamvader der
geslachten van Dubbelmonde en van Drimilen, geldt
hetzelfde ; Heinric die Jonghe was, zooals aanstonds zal
blijken, een oom van vaderszijde van de twistenden ;
de naam van Jan van Striene spreekt voor zichzelf,
hij komt later voor als ridder ; van Aernout van Ghiesen,
ridder, is mij de relatie niet bekend, evenmin als van
Peter van Hoechvliete. Deze laatste komt ook voor
onder eene turbe van klaarblijkelijke verwanten, welke
omstreeks 1289 in een grensscheidingsgeschil ten behoeve van den heer van Striene getuigd heeft en wel
als Pieter van Oetvliet. -De verdere getuigen bij laatst
genoemde gelegenheid waren Hr. Willem van Wieldrecht,
die doe knape was, heer Wischaert van Dubbelmonde,
Willem l 5, van Dubbelmonde, Wisgaerd van den Berge,
Jan van Almsvoet (heer van Almsvoet en Dubbelmonde
en vermoedelijk uit het geslacht Dubbelmonde), Boud@
Arnoutsz (van Wieldrecht) en Willem Hugemansz (van ~
Zevenbergen).
Men ziet dus, in hoofdzaak personen uit dezelfde
geslachten als hierboven. Ook hier prijkt Willem Hughemansz. niet met den naam van zijne heerlijkheid en wordt
evenmin zijn vader heer (dus ridder) genoemd.
Deze getuigenis had volgens eene in 1326 door Willem
die Lopere atgelegde verklaring plaats gehad ‘een jaar
na den wych te Woeringen, dus in 1289.
Toen leefde dus Willem Hugemansz nog, in 1294
zien wij zijn boedel verdeelen, hij is dus omstreeks 1293
gestor ven.
De opgave van Ramaer (pag. 204), dat hij tusschen
1290 en 1301 overleed is hiermede nader peoreciseerd.
Wij zijn nu gekomen aan de bespreking v&n*de tweede
hier gepubliceerde oorkonde van voor 1300 nl. die van
1 Aug. 1290. (Bijlage A).
Men ziet hier den zoon van den hierboven besproken
Willem Hugemanssone ‘en wel aangeduid als Hugheman
Willemssone van Zevenberghen, eene transactie omtrent
goed aangaan met zijne neven, de kinderen van zijn
oom Heinric Jonghe. Uit deze transactie valt blijkens
het bovenstaande niet te concludeeren, dat hij reeds
heer van Zevenbergen was. Wie was echter deze oom
en wie waren diens kinderen. Dat het een oom van
vaderszijde was, blijkt dunkt mij uit het feit dat in 1369
14) Vermoedelijk te Gageldonok. Zie Galesloot: Livre des feudataires

11)

Althans in positieve riohting.

12) Zie mijne argumentatie in Ned. Leeuw 1933, kol. 237.
13) Leenk. 89, le boekje, fol. 5vo. Zie Galesloot : Livre des feuda-

taires de Jean 111, blz. 223 en 2’78.

de Jean 111, blz. 223 en 278.
15) En niet Vijt zooals van Mieris 11, 406 afdrukt.

.
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de vrouwe van Voorne een van zijn zoons als ,,Pieter
den Onvervaerde Heinriox Jongen sone van Zevenbergen”
met 6 met lands beleende. (Leenk. 91; fol. 40). De
oom Heinric die Jonghe, zooals hij in 1294 genoemd
werd, was dus een broeder van Willem Hughemans.
Zijn naam kan dus zijn ontstaan in tegenstelling tot
zijn vermoedelijken oom Heinric van Strien (de Oude?)
broeder van Willem en Hugo van Strien.
Van dezen Pieter den Onvervaerden, die ook nog i n
1363 voorkomt, kennen wij drie zoons, die echter zoover
mij bekend is den naam Zevenbergen niet meer voerden,
nl. Heinric die Jonghe op wien het Voornsche leen
overging (Leenk. 91; fol. 90), Jan Pieter des Onvervaerdensone, die na opdracht van eigen land aan
de vrouwe van Voorne hiermede in 1366 werd beleend
en zijn vrouw Beatrise er aan lijftocht (Leenk. 91; fol.
41) en Scilman Pieters Onvervaerdensone, getuige in
1360, uit wieg heel misschien de heeren van Sciltmanskinderenambt in den Zwijudrechtschenwaard afkomstig
zijn. (Nibbelink: Oorkondenboek v. d. Zwijndr. waard,
p. 66. Rentmr” rek. Z. Holl. n” 1331 noemt echter
reeds Scildemans-ambacht.)
Peter de Onvervaerde had echter nog een broeder,
Melis Heinrix Jonghensone. Deze kocht Dinsdags voor
St. Losiendach 1326 van Huychman van Stryene, ridder,
heere van Zevenberghen, die hem bij die gelegenheid
zijn neef noemt, 26 bunder moer. Melis was groot grondbezitter, want wanneer voornoemde Hugheman hem in
1338 den derden penning verleent van alle zoute vronen,
welke mogen komen van ziju landbezit in Hugemans
heerschappij, wordt dit landbezit opgenoemd. We zien
daaruit dat Melis in hoofdzaak 12 en 2 en 19, dus tezamen 168 hoeve en nog ruim 37 bunders land bezat.
(Nass. Dom. arch. fol. 133. 1.)
Melis’ zoon genaamd Heinric die Jonghe Melissone,
gehuwd met Ghertruden Hoesche .Jan Wittensoonsdochter
werd in 1363 door Zweder van Abcoude heer van Putten
en van Strien, verlijd met 24 bunder moer afkomstig
van zijn schoonvader Hoescht Jans Witten sone (Nass.
Dom. arch. fol. 133. I), klaarblijkelijk een verwant van
Jan den Witten, Pieter Hoeschensone, in 1361 schout
van de Nieuwevaert. Ghertrude blijkt niet lang geleefd
te hebben, want in 1366 is Heinric die Jonge Melissone
gehuwd met zekere Lisebeth. In dat jaar beleent de
heer van Putten en van Strien hem met 2 hoeven lands
in de Zwaluwe, afkomstig uit Heinrics eigen goed.
Hij liet na Melys Heynricxsone, volgens eene getuigenis van 1380 beleend door den heer van Putten en
van Strien, vermoedelijk met bovenstaande hoeven.
Melis was 140316 rentmeester van de Niervaert, hetgeen blijkt uit nog voorhanden rekeningen van zijn hand.
(Nam. Dom. Arch. fol. 133. 1.) en had een broeder
Pieter die Jonghe Heinrixsone, blijkens de rentmeestersrekening in 1403 pachter van het roer en bakengeld
te Niervaert. Wanneer we tenslotte zien, dat Jan die
Jonghe, poorter van Dordrecht in 1432 land in de Zwaluwe bezat. (Leenk. 78; fol. 170) vragen we ons af,
of die Jonghe soms familienaam is geworden en hij
tot dezen Zevenbergschen tak behoort. Deze vrij zeldzame reconstructie van een geslacht van middeleeuwsche
rentmeesters en grondbezitters, die, hoeweloogenschijnlgk
uit een aanzienlijk heerengeslacht stammende, daar den
~)qgrq niet ven voerden, ja langen tijd in het geheel geen

familienaam gebruikten, is een aardige aanwijzing wat
er met de jongere zoons der hooge heeren en hun nageslacht veelal gebeurde.
Wel bleef de riddermatigheid, het welgeborenschap
bestaan - althans op het platteland, in de steden zal
deze op den duur wel in het vergeetboek zijn geraakt -,
maar ridder werd niemand meer. Zoo ontstonden m. i.
vele der welgeboren boerengeslachten, natuurlijk ook
uit den geringeren adel.
Men beschouwe dus het hier en op de bijgevoegde
tabel omtrent minder belangrijke nazaten der heeren
van Zevenbergen medegedeelde als illustratie van eene
belangrijke bron van welgeborenschap.
Bijlagen uit Nass. Dom. Fol. 133, I.
A.
Item Hugheman Willemss. van Zevenberghen doen te wetene
alle den ghenen die deze letteren zullen zien oft hooren lesen,
dat ic hebbe wedergegheven Hei(n)rics Jonghen kynder, mijns
ooms, al dat goet, dat zij mij hadden gegheven ende om dat dese
dinc kenlic aij, soe hebbe ic dese letteren gezeghelt met manen
zeghele uithanghende.
Dit was ghedaen als men scrijft int jaer onss Heeren twelf
hondert endeneghentich op SentePeters dach t inghanghenden oost.
B.
Wi Aernout van Q-hiesen riddere, Nyclaus van Potte, Gheraert
van Wieldrecht, Heynric die Jonghe, Willem van Dubbelmonde,
Peter van Hoechvliete ende Jan van Striene doen te wetene ende
te verstane alle die ghene, die dese lettre sullen sien of horen
lesen, dat wi een segghen hebben gheseit tusschen Hugheman
van Zevenberghen aen die een side ende Willem, Jan, Peter,
Heinric, Gheraert, Bouden, Aden, Hadewijch, ende Lijsbetten
sinen broederen en de sinen en& sinen (sic) zusteren aen~ die ander
side, in alsulker manieren als hier na ghescreven staet. In den
iersten was onse segghen, dat dese voerseide neghen kindere
hebben zullen half die woninghe te Sevenberghen, daer si te dien
tiden in woenden, doen dese lettre wert ghemaect, voert soe zullen
dese voerseide kindere hebben die helft van al den lande dat
eighen land es te Zevenberghen ende waer dat gheleghen es,
sonder allene van der hofsteden te Zevenberghen, die nu ten
tiden ute ghegheven zijn ende noch ute sgn te ghevene alsoe
verre als si den voerseiden kinderen gheboren moghen, die sal
Hugheman hebben metter helft van der molen, die hemlieden,
namelike dien kinderen, gheboren mach Ende voort soe zullen
die voerseide kindere hebben die helft van alder haven, die sie
ghemene hebben met hore moeder. Voort soe sal dese voerseide
Hugheman hebben alle die husinghe, die staen buten deser voerghenoemder woninghe, alsoe verre als si den voerseiden kindben
toe behoeren machte, Voert soe hebben die voerseide nephen
kindere verthephen te Hughemans behoef, hoers broeders, van
allen horen rechte, dat si hebben aen den goede, dat pheleghen
is in den laude van Breda ende voort van nlder verstervenisse,
die hem verstorven is van hoers vader doet, behouden aldeser
voerseider goedinghen, alsoe verre alst voerseit es ende tot deser
voerghenoemder goedinphen soe sal die voerseide Hupheman gheven dien voerghenoemden kinderen vijftich pont jaerliker renten
in ouden paymenten ende die in te nemene in Hughemans renten
in Striene ende wat dat daer aen hem lieden phehrake, dat
soude hem die voerseide Hugheman gheven in den chens te
Zevenberphen te elken sente Mertgns misse in den winder. Ende
dese voerseide renten sullen die voerseide samentlike * 8) negenen
kinder houden van Hugheman voerseit ende van sinen Pherechten
oere ter rechter erflene. Voert wert, dat enich van desen voerseiden neghen kinderen storve sonder oer, soe soude s@ Toet
18) Onzeker, hierin is veranderd.

.

BmAen H.

Willem 1, heer van Striene, vddr 1190 genoemd met zijn broeder Hugo.

Hugo [heer? of voogd?] van Striene, gen. 1202, 1213.
Hij compareert 1213 bij het verleenen van rechten van Geertruidenberg tusschen de heerem der omliggende heerlijkheden.
Wil’1 em 11, heer van Striene, ridder, gen. sinds 1224, laatst vermeld 1243 (zie de noot).

I
I

I

Willem 111, heer van Striene, ridder; 1244 met
zijne broeders gen.; (zie de noot), tr. 1’ N. N.,
tr. 2” o. 1253 Ver Mathildis.

I

I

I

Heynrio van Striene,
ridder [die Olde?];
gen. 1244.

I

Hugo van Striene.
gen. 1244;
tr. . . . van Wieldrecht?

I

Ï-

I

Willem IV, ridder, Uit 2: Hr. Tielman Ver Willem Hugemanssone, heer van Sevenber- Heynheer van Striene; gen. Mathilden sone, thesaurier gen, gen. 1283, 1290; i_ 1293, was blijkens
rio
1275-1293, tr. . . . . van van Dordreoht 1293; uit Oorkb. 11, 754 na verwant aan het geslacht
die
Borsselen, waaruit 2 hem nageslacht dat deels van Wieldreoht. (De daarnen. Jan van To- Jonghe.
dochters.
van Striene heette.
loysen was ook een Wieldrecht).
gen. 1290

I

I

I

II

I

IIII

Hugeman Willemssone van
Willem [Scoblant?]
ga
Striene, ridder, heer van Seven- Bij den jongeren Sooblant, hier,2 <Q u
k 2
bergen, geb. c. 1270, gen. 1290, onder is te zien dat de voornasem
*
a
&,0arn
3
1294, 1300, 1325, 1337; draagt Willem bij den toenaam Scoblant 9 ; ‘; 8 4 $ ; s
het huis te Sevenbergen aan den behoorde. Derhalve waarsch. Wil- 7
‘graaf op en ontvangt het weder lem = Sooblantvan Sevenbergen,
:-.....
... .. .- ...
in leen (verm. 1338). In 1300 aliasvanSwindrecht,ambaohtsheerenbedijwordt een grensgeschil tussohen ker van het ondergevloeide ambaoht Zwijn- Pieter Jansz.v.S.
hem en den heer van Putten drecht in den Zwijndreohtaohen waard, gen. bel.teGa;eldonok.
en Striene beslecht.
1337. 1342 (v. Mieris 11, 659) X missohien
1 dr. v. Hr. Àper. v. Swindre&t; gen. 1283. wii,lem
I
J&n

I

Geert van
Willem
Sooblant,
Striene, heer
van Sevenber- ridder, hr. v.
gen,zegelt 1358. Gageldonok.

I

A per Scoblantssone van Swindrecht, ambachtsheer van Zwijndrecht (Sooblantsambacht);
1346 gen.

S oo b 1 ant van Swindrecht, 1365 bel. met ambacht
Zwijndreoht, gen. 1367 en 1390. Uit eene aote van
1394 waarbij ,,Willem Scoblant van Swindrecht
Aperssone” werd beleend m. e. hoeve te Overschie
en tienden in IJsselmonde blijkt dat of Scoblant
zelf, of eventueel een gelijknamige broederszoon of
kleinzoon voluit Willem Scoblant heette. In beide
gevallen is het waarschijnlijk dat, ook bij de ouderen,
devollenaamscombinatieWillem Sooblant was,vooraI
wanneer men ook let op den naam van een der bastaarden van hr. Hugeman hr. v. Sevenbergen. Het ambt
Zwijndrecht is voor 1421 aan den graaf teruggevallen.

I

I

I

Gerard, ridder, A r n o l d ,
1. Gerard,
bastd van
heer van Seven- broder to
Sevenberbergen en van
SevenberHeesbeen, amgen, schout gen, heer v.
Ardswaard
bachtsheer van
en markWieldrecht; bel.
graaf van 1403; 1406
in grafel.
1409, gen. o.a. Antwerpen;
1416 ; als trouw
drossaard gevangenis,
aanhanger van
van Heus- ontv:, 1410
Jaooba v. Beyeren den. (Was vergiffenis.
in Zevenbergen
dit 1 perbelegerd.
soon?)

2 . HeiAria, bd
van Sevenbergen,
de hem door zijn
vader toegekende
tienden werden
verbeurd verklaard, daar hi
‘s graven ontzegde viant geweest
was.

I
I I

I

I

3. Willem
Sooblant, bd
van
Sevenbergen,
1406 in
graafl.
gevangenis.

I

I

I

Pieter
d’Onvervaerde Heinriok Jonghensonevan
Sevenbergen, koopt
1353; voor
1359 in
Voorne
beleend.

I

Heynrio
die
J onghe

volgt

op in
Meiis
Pilter
het
Heinrioxdie
Voornsone, beleend Jonghe
sohe
door den Hr. Heinrioxleen.
v. Putten en
sone,
1359.
Strien ;
pachter .,.
rentm’
V. h. roer
(1403/5),
kastelein
bakzzgeld
(1419) v. d.
te
Niervaert, Niervaert.
gen. 1380.
I

5. Jan, bd &n Sevenbergen, deurwaarder
en dagelij ksoh gesinde
v. d. graaf; kocht 1397
tienden ; + 1404; 18
Juni 1406 graf. uitspr.
betr. den zoen. Deze
bedroeg 1200 8 v. 40
gr. ; k Foyse Heinriox
Baersdochter (lijftocht
aan tienden in Tholen
1388/9).
7

H ei nr ic [bd] van Sevenber- B o u dij n Pieterszn.
v. S. wiens vrouw
gen, heer v. Bertembroek,
1420 verl. met tiendente Nisse
1409 dood is.
en Abbekerke op Z. Beveland
na doode van zijn vader Gerrit bd. v. S. (Leenk. 93
fol. 79’“); Leenk. 62, fol. 175 en Leenk. 58 fol. 48vo
schrijven echter na doode zijns broeders Gerard
b. v. S.; wat ohronologisoh waarschijnlijker is.
I

Arend, ridder, heer
van Sevenbergen etc. X 2
Maria van Vianen vrou- 2
we van Noordeloos; 1441 y $
op tournooi te Utrecht ‘;1 +
met zijn broeder Gerrit; a o
147t gen. met 3 w. en z z
2 b. broeders.
z=

I

Gerard van Sevenbergen Volowyn v.S.1455nsdoode
Marie, vrouwe
GljSvan Sevenbergen, brechte hr. v. Bertembroek, bezat van haren broeder bel. m e t
de tienden te Nisse en vrouwe
1422 4 hoeven in dezwaluwe
Heesbeen, Terschelling e.a.
Leenk. 121 Cap. S.H. fol. 26
en 4 hoeven in Zevenbergen van Bertembroek. Zij transporteert 1471 aan Oud-Munster.
hem aanbestorven van zijn
(n” 1494) uitvoerig betr. geX Willem bast, van Egmond.
schil over hare erfenis,
oom Gerard v. 5,
Joost

I

Heinri o die Jonghe Melissone, 1365,
grootgrondbezitter in de Zwaluwe, 1365
beleend ; X 10 Gertrude, Hoesohe Jan
Wittensoensdr. ; x 2” Elisabeth.
I

Hugeman van Striene,
ridder, heer van Sevenbergen; 1365 bel.; begiftigt 1403 zijne 11 bastaard
kinderen, waarvan 1,2,3,
5 en 10 uit zekereEolquin.
(Een zoon Vranoke tussohen Gerard en Heinrio
is weggelaten).
tr. Geertruyd
vrouwe van Heesbeen.

I

Milis
Heinriok
Jonghensone,
1325;
1338 ;
grootgrondbezitter
in Zevenbergen.

I

I

I

T

Geraert, hr.vanCelishoek(Soillershoek, = ‘s Colaertshoek?) ; v.
Spaen en Butkens maken hem
broeder van Hugeman wat niet
kan wegens oork. v. 1244.

I

I

I

dochter
X
Jan van de
Weroke
(rentmrs.
rek. Z. Hall.
1342/3)

I

He!nric
Jonghe.

Jan
Pieters
; Onvervaerdensone,
lijftocht
1355 zijne
vrouw
Beatrix
aan leen
in Voorne.

I

Soilman,
Pieters
Onvervaerdensone,
1360.

J a n die:Jonghe,
poorter van
Dordt, verkoopt
1432 land in de
Zwaluwe.

N.B. BG deze poging een overzicht to geven v!n
den Sevenbergschen stam, is de hoofdtak mot
uitgewerkt. De oorkonde van 1242: dpor Dr. H.
Obreen gepubliceerd in Bij&. Hlst. Gen. 47,
pag. 196, waarih de gebroeders Willem! Hendrik
en Hugo reeds optreden, houd ik om hmtorische
en palaeographipche r e d e n e n voor eene oude
vervalschiig. S~J minder bolangriike oorkonden
is geene poging gedaan den js.arst~l na te gaan.
Ik vestig nog eens de aandacht op den morkwaardigen toonaam Scoblaot, welke wel eens
de oude toenaam van alle Willem’s van Striene
zca kunnen blijken te zijn. Mocht Willem Sonderlant, die 1291 heer van de Lindt werd,
dezelfde an als de oudste Scoblant, daargelaten
of Sonderlant copieerfout dan wel spotnaam
was. dan zou de afkomst der van der Lyndens
tevens zijn verklaRrd en ware Scoblants vermoedelijk huwelijk met de dochter van zUn
buurman heer Aper vac Swindreoht bogrGpelUk.
Op ovoreankomstige w@e schi_jnt bi den naam
Gerard de toenaam Coel of Cols& te behoor%
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comen op die ghene diere leetden als van desen voerseiden neghen
kinderen.
Om dat dese voerghenoemde sacken vaste bliven seker ende
ghestade, soe heeft hi dese lettre ghezeghelt uuthanghende met
sinen eyghenen zeghele eode voert soe heeft hi ons Aernoude
van Ghiesen riddre, Nyclaus van Putte ende Gheraert van
Wieldrecht voerseit ghebeden, dat wi onseo zeghel hier aen
hebben ghehanghen metten sinen. In kennissen van aldeser voerseider dinc, dat was ghedaen int jaer ons heren alsmen screet
dusent twehondert tnegentich ende viere In Sente Nyclays dach 16).

onsen nacomelinghen te houden ten rechten erfleen, in dus dadanigher manieren, waer dat sake dat Heinrick voergh. aflivich
worde, 8oe soude dit voergh. lant comen aen de8 voergh. Heinricks nacomelinghen, die hij heeft oft vercrijghen mach bij Ghertruden Hoesche Jan Witten soonsdochter zijnen wijve oft hoeren
nacomelinghen, die met recht leenvolgher mach wesen ende dat
voer8s. lant staet altoes te winnene ende te verherghewaden met
enen muyter sparwere. Hier over waren als mannen heer’ Roelof
de Coc, riddere, Jan die Moelener Janss., rentmester van den
lande van Putte ende van Stryene, Jan Aernoutssoen van Abbenbroeke, Heinrick Aernoutssoen van Dronckwaert ende Ocker
Dirxsoen met meer onser mannen ende om beden wille Heinrix
voergh. hebben wQ dezen brief open bezeghelt met onsen zeghele.
Gegeven int jaer ons heeren dusent drie hondert drie ende
tsestich des s maendaghes na onser vrouwen dach Nativitas.

CA

IC Huygheman van Stryene, heeren van Zevenberghen, doe t
wetene allen denghene die dese letteren zullen zien oft hoeren
lesen, dat ic hebbe vercoft Melise Heinrics Jonghen sone, mijnen
neve, vive ende twintich buynre moers, van welken buynre
moers waren vive buyndere Willem Barwoetssone ende die twintich buynre waren Willem Stellebroeders ende ziere gheselleu,
ligghende boven Melijs voerss. hoeven, streckende zuytwaert tot
aen theylichsgheests moer van Brugge ende desen moer voerseit
hebbe ic gheloeft te houden over mij ende mijn oer den voerghen.
Melise eude zijn nacomelingen sonder sijs ende waer dat sake
dat dese voerss. Melijs ofte zQo nscomeliogen torve dolven ofte
dede delven op den voerss. moer daer af soude hij ofte zijn nacomelingen geven vier penningen van elker last turf8 te tiende
alsulc payement alsmen in die hoeven gevet t tienden, daer omme
aal Melijs mijn neve voerseit ende zijn nacomelingen hebben den
derden penninc van alre zouter vroene van dien voerss. moere
ende omme dat ic wil houden ende doen houden mijnen oer vast
ende ghestade, soe hebbe ic Hugheman van Stryene, ridder ende
heer van Zevenbergen, desen letteren ghezegelt met mijnen zeghele uuthanghene gegeven in jaer ons Heeren, alsmen streef
duysent ende drie hondert ende viventwintich, ghescreven Dinxdaechs voer sinte Losiendach.

D.
IC Hugheman van Stryene, heeren vae Zevenberghen, doe te
weteoe ende make condt alle den ghenen die dese jeghenwoirdighe
brief zullen sieu ofte hoeren lesen, dat ia ghegheven hebbe ende
geve Melise Heinrix Jonghen zone mijnen neve ende zijnen na,comelingen den derden penninc van alre zouter vronen, die valt
oft comen mach van der hoeven ende buynre die hij nu heeft in
mönre herscapien van Zevenbergen, dats te wetene van twalf
hoeven opgaende van der Otterlake tot aen die buynre ende van
tween hoeven dienen heit bessenlant ende van neghen roeden
breet die Gheraerts roeden waren streckende gel@ den hoeven
ande van anderhalve hoeve ende vive roeden breet, streckende
gel@ den hoeven, die Willem Berwoutszoons waren, liggende
tussen Zevenberghe ende Hazeldonck ende van zeven endertich
buynre moers ende drievieren deel buynre een half gemet min
ende alle die bladinghe diere af comen mach van desen voerss.
,hoeven ende buynre, eest van ghersse oft van hoeye oft van
coorne, uutghescheyden miere rechter tienden ende mijn recht
seysse, die sal Melys voergh. ende zijn nacomelinghen hruycken
ende behouden tot eweliken daghe zonder arghelijst ende omdat
ic Hupheman van Stryene, heere van Zevenberghen, ridder,
dese voerss. ghifte vaste ende ghestade wil houden ende doen
houden mijnen oer Melijse voerss. ende sijnen nacomelinghen,
soe heb ic desen brief bezeghelt met mijnen zeghele uuthanghende
In kennisse der Waerheyt gegeven int jaer ons heeren alsmen
‘streef dertienhondert acht ende dertich op sent Jansdach uutgaende oest als hij onthoeft waert.

F.
I C Ludeken de Wilde, roowaert van den lande van Putte
ende van Stryene, make cond ende kennelic allen luyden, dat ic
daer bij ende aen was, daer Melijs Heinrix 8oen ontfinck zQn
leen van mijnen lieven heere van Gaesbeke van Putte ende
van Stryene; daer waren bij Heeren Marten deken van Gheervliet ende Jan Hughensoen van Almonde ende Otte Coudehavere
als mannen muns liefs heeren voerss. Om dat dit waer is soe
hebbe ic desen brief open bezeghelt met mönenn zeghele daer
op ghedrucht. Dit was ghedaen int hof te Gheervliet op de
Paesavont int jaer ons heeren dusent drie hondert ende tachentich op die neghende kalende van Aprille.
BUI. Uit leenkamer 78 (voorin geplakt).
G.
Des Donresdaghes up Sente Viucentiusdach ontfinck here
Hugheman van Strytene], heere van Zevenberghen, van minen
here van Gaesbeke, van Putte ende van Stryeue alsulc leen,
als hi van hem sculdich is te houden, dats te weten, dat alinghe
lant van Zevenberghen, mit allen sinen toebehoeren, datghene ghecomen es van twyer brueder scheydinghe van Stryene ; hier over
waren als mannen mijns heren van Putte voerds. alse here
Roelof de Kot, r[iddere], Jacob Jan, Wouter Heren Pouwels8one, Peter Reyngher Jacobssone ende Willem van Marrin in
den Jaere LXV.

De oudste generaties van een Gorcumsche familie

Colff,
door H. W I J N A E N D T S .

In het e i n d e van de 168 en het begin van de 16e
eeuw treft men te Gorinchem verschillende personen
van den naam Colff aan.
Zoo woonden daar omstreeks dien tijd een Hendrik
en Herman Colff Adriaenszonen, Hendrik Colff Petersz.,
Claes Colff Hendriksz., Jan Colff, Wouter Colff en
wellicht nog anderen, wier namen mij onbekend bleven.
Waren zij aan elkaar verwant? Mogelijk wel, doch
voor velen hunner zal die verwantschap vermoedelijk
zoover terug gelegen hebben, dat zij thans zeer bezwaarlijk nog te bewijzen zal zijn.
De thans levende familie Kolff stamt, blijkens Ned.
~ Patriciaat 1926 en blijkens de door den heer W. Wijnaendts
E.
~van Resandt in de 79 aflevering van de Mededeelingen
Wö Sweeder van Abcoude, heer van Gaesbeke van Putte i van de familievereeniging Kolff gepubliceerde gegeven8
eode van Stryene, maken condt allen luyden dat wij verlijdt hebben
ende verlijden Heinric den Jonghen Melijs sone thoenre de8 brief8 van een Wouter Colff te Geertruidenberg. Een oudere

‘vierentwintich buynre lants ligghende in der Zwalewe, die Maes
van der Havenen bQ tijden waren ende Hoescht Jans Witten
8one van Maes voergh. vercreeghen heeft, van ons ende van

Wouter Colli, vermoedelijk zijn vader, komt te Gorinchem voor. Een aantal aanteekeningen, hem betreffende,
verzamelde ik uit de oudste Uorcumsche schepenregisters.
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Ik stelde ze ter beschikking van den heer Wijnaendts van desen landen suocederen moeten op des supplts
van Resandt, die ze te zijner tijd wel in de Mededee- outsten soon genoempt Adriaelz Colff. Tis nu zoo, dat
lingen ter sprake zal brengen. Ik wil hier slechts aan- die voors. Adriaen omtrent vijff jaren vuyt die landen
teekenen, dat ik dezen Wouter nimmer te samen met geweest es in Spaengen ende Italien sonder dat de supplt.
een anderen Colff in één acte vermeld vond.
als nu weet hoe dattet met denselven Adriaen haren
D e persoon, met wien wij ons hier in de eerste plaats soon es, noch daer van en heeft kannen vernemen.
zullen bezighouden, is Claes Colff Hendriksz., van wien
Zij verzoekt nu het leen niet te laten vervallen, opdat
wi achtereenvolgens de voor- en de nazaten zullen zij haar zoon kan laten zoeken en hem het overlijden
nagaan.
zijns vaders kan laten weten.
Claes Colff Hendriksz. overleed op St. Barbaradag
Op dit verzoek wordt de beslissing genomen, dat haar
1638. Hij liet een weduwe, He,ylzuich van der’ Haer tweede zoon Jan het leen kan verheffen en het, als de
Jnnsdr., en elf kinderen na, welke laatsten wij straks oudste zoon mocht terugkeeren, aan dezen mag overzullen leeren kennen.
dragen. Dit laatste geschiedt inderdaad, maar er gaan
Heylwich WW der Haer Jans&. hertrouwde in Juni eenige jaren overheen. Eerst op 18 Juni 1641 wordt
1540 met Willem van Drenckzcaert Bouwenss, burge- Adriaen beleend, nadat Adriaen Colff Claesz te kennen
meester van Dordrecht o.a. in 1647 1) en weduwnaar gegeven heeft, ,, hoe dat hij vuytlandich eE van den
met kinderen van een mij onbekende eerste echtgenoote. turck gevangen is geweest.” (a.b. f” 26’““).
Bij dit tweede huwelijk, waaruit geen kinderen meer
Het leen van 9 morgen bij Blockland in den beemd
sproten, werd bepaald, dat bij overlijden van eQn van vond ik met zijn verschillende beleeningen terug in het
,beiden, iedere partij de goederen zou behouden, door Repertorium op de leenregisters, dl” Putten, Streyen,
die zijde ten huwelijk gebracht, terwijl de goederen, Arkel, Althena A en B (Leenkamer Holland, dl. 199
tijdens het huwelijk verworven, door beide zijden gedeeld en 200).
Daaruit bleken de achtereenvolgende beleeningen,
zouden worden. Uit deze laatste bepaling moesten natuurlijk moeilijkheden tusschen de kinderen Drenckwaert voor zoover op het oogenblik voor ous van belang,
en de kinderen Colff voortvloeien, toen Willem van te zijn: ,,verlijt Heynrick Adriaenss bij overgifte van
Drenckwaert in Augustus 1654 en Heylwich van der ,Janne Hermansdr. Ao XVcV
,,verlijt Claes Colf Heynricxz bij dode van Heynrick
Haer omstreeks 1566 waren overleden. Er volgden dan
ook processen en daaraan danken wij de sententies van ,,,Colf Adriaensz zijn vader XVcXXVIJ”.
De vader van Claes Colff Hendriksz. bleek dus te zin
het Hof van Holland van 31 Mei 1562 (Civ. Sententiën
n” 568) en van 26 Juni 1664 (Civ. Sententiën n” 44). Hendrik Adrinensz. Colff, die het leen vermoedelijk
Vooral door deze laatste sententie worden wij volkomen door koop van Janne Hermansdr. had verkregen.
Wij kunnen dus nu de stamreeks gaan opstellen.
ingelicht omtrent de verschillende hierbij betrokken
personen.
.
Van belang was vooral, dat hieruit bleek, dat Heyl- ’ 1. Adriaen Colff, had bij zijn,’ mij onbekende, vrouw
ten minste twee zonen:
wich van der Haer in haar tweede huwelijk had ingea. Hernam Colff Adrraensa, die gehuwd was met
gebracht: 10 de helft van 193 morgen land, nog onGreertruidt. Hg overleed vermoedelijk kort voor
verdeeld met haar kinderen, gelegen in den lande van
11 Juni 1629, want op dien datum dragen de
Arkel, in de heerlijkheden Heuckelom, Spijck en Dalem,
mannen van haar 2 dochters aan Geertruidt
20 de helft van 1081 car. gl. losrenten ‘s jaars, 30 de
Hman Colffs -wed. alle alsulcke goed. enz. op, hen
helft van 4 huizen staande binnen Gorinchem met de
aenbestorven
bij dode Hman Colff Adr. zn. hoirl.
thyussen daarop staande, 40 nog 89 morgen vierdehalf
vader sel. ged. (Aanw. 1890 n” 27a, dl. 33).
hondt lauds genaamd Reyerscop, liggende in Leerbrouck
Die twee dochters waren:
met 34 car. gl. en 16 st. ‘s jaars aan erfthijns.
1.
Mary Hman Colffsdr., gehuwd met Jan Peìers,
Dit groote grondbezit deed mij hopen, dat hierbij
vermeld als ,,surg@” en als barbier.
ook leeulaud zou zijn, herkomstig uit de familie Colff,
2. Agnees Hman Colffsdr., gehuwd met l0 Qherit
zoodat ik uit de opvolgende beleeningen zou kunnen
J a n s s en 20 Act-dt Jansz de Teer, wedr m e t
nagaan, door wie dit in het bezit van Claes Colff Hen2 zonen van Anna Aerts van Langhen Lodedricksz. was gekomen.
wijcxdr.
Inderdaad bleek dit het geval te zijn.
b. Hendrik Colff Adriaensz., volgt onder 11.
In’ het archief van de Leenkamer Holland, A.R.A
dl. 126 vond ik op fo l’Lvso van het hoofdstuk Arkel, Putte
11. Hendrik Colff Adviaensz, heet in een acte van 8 Juni
mit Stryen bet volgende van 22 Dec. 1638:
1620 (Aanw. 1890 n” 27a dl. 26): oudt omtrent
Gheeft oitmoedelick te kennen Heyl Coke, wede wlj’len
LV jaren, zoodat hij in 1466’geboren zal zijn.
Claes Colff Heynricxz tot Gorcum als boelhouster ende
Hij was schepen van Gorinchem in 1606 en 1611.
voocht van Adriaen Colff haren outsten soon, hoe dat
Blijkens een schepenacte van’ 30 Maart 1617
sinte barberam daoh lestleden die voors. Claes Colff
(Aanw. 1890 NO 27a, dl. 22) heeft hij een tocht
deser werelt overleden is, achterlaeten seeckere leenguenaar het heilige land gemaakt. Deze acte luidt
den groot negen mergen, liggende bij Blocklandt in
als volgt:
den beemdt, die welcke volgende die notoire costume
Dat Heinrick Colff Adriaensz zeit bij zine eede
als dat hij myt Heinrick Lambeerts Ruysseners soë
1) Als aoodanig vermeld in een Gorcumsche schepenacte van 9
van Breda gewest heeft bynnen der stadt van JerusJuli 1547 (Fxrv, dl. 12) met ziju 2” vrouw en Bén ven haar dochters
salem int heylich lant. Noch tuycht Henriçk Col@
en den man daarvan,
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VS. dat hij gesien heeft dat de gardyaen woel.

opt heylich graft tot Jerussalem de voers, Heinriek Lambert- Ruysseners eenen brief eñ schijn
gegeven heeft, waerbij dat nu zekerlicke wesen
mach dat die selve Heinrick Lambertss bynnen
eez;salem eu int heylich lant zijn bevaert gedaen
Daarop getuigt Heinrick Lambert Ruysseners
woordelijk hetzelfde ten opzichte van Hendrik Colff
Adriaensz.
Hendrik Colff Adriaensz overleed in 1627, aangezien in dat jaar zijn zoon wegens overlijden
zijns vaders met het leen bij Blokland beleend wordt.
Hij was gehuwd met Aleyf, die ik in een schepenacte van 18 Juni 1627 vermeld vind als Aleyt
Heynrick Kolffe wed.
Uit hun huwelijk sproot:
Claes Colff Hendriksz, volgt onder III.
UI. Claes Colff Hendrikss is, zooals wij al zagen, overleden op St. Barbaradag 1638. Hij was gehuwd
m e t EeylLoicTa can der Ener Jans&., van w i e i n
een schepenacte van 27 Juni 1667, waarbij haar
kinderen verklaren, haar nalatenschap gedeeld te
hebben, gezegd wordt, dat zij : onlancx eerst aflivich
gewordenis, zoodatzij vermoedelijk in 1666 overleed.
Zooals hiervoren reeds werd medegedeeld, huwde
zij in 2e huwelijk Willem van Drenckwaert Bouwenss, met wien zij 1 Juni 1640 huwelijksche
voorwaarden maakte.
,
’ De kinderen van Claes Colff Hendriksz worden
allen te samen genoemd in schepenacten van Gorinchem van 14 Mei 1641 l) en van 27 Juni 1667e),
alsmede in de sententiën van het Hofvan Holland
van 31 Mei 1662 en van 26 Juni 1664, zoodat
telkens is na te gaan, wie van hen inmiddels overleden zijn. Die kinderen waren:
1. Adriaen Colff Claese. Zijn lotgevallen werden
hiervoren reeds medegedeeld. Hij huwde Elisabeth
mT Sercaesdr, weduwe met 3 kinderen van Adrisen Cornelisz. Uit dit huwelijk sproten blijkbaar
geen kinderen, want 7 Januari 1666 wordt Hendrik Colli Claesz beleend met het leen bij Blockland: bij dode van Adriaen vs. sijn broeder.
2. Jan Colff Claesa zagen wij reeds tijdelijk beleend
met het bovengenoemd leen, toen zijn broeder
Adriaen buitenslands was. In de schepenacte
van 27 Juni 1667, waarin hij m’ Jan Colff Claesz
wordt genoemd, wordt vermeld, dat hij overleden
is, maar dat hij met de andere kinderen: in den
jaere XVcXLI hoirl. vaderl. erffenisse eñ besterffenisse tegens hoirl. moeder voorn. gecancelt,
gescheyden, geloeth eñ gedeylt heeft, zoodat hij
dus tusschen 1641 en 1667 is overleden.
3. Hendrik Coiff Claesz de Oude, volgt onder IV.
4. Hendrik Colff Qaess de Jonge, was gehuwd met
Anna van Nes Adriaensdr. Hij is vóór 1662
overleden, want in een niet gedateerde acte van
‘) Aanw. 1890 NO 27a dl. 44. Achter in dit deel leest men: Hier
beghinnen veelderhant brieven dieweloke scepenen langen tijt onder
henluyden gehouden hebben ende lange daernae onder den secretaris’
gebracht. Men vindt de acte onder dit gedeelte,
T Fx~v
15,

ai.
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dat jaar (Aanw. 1919 V 84) verschijnt zQ al voor
schenenen van Qorinchem met haar Zen man.
Die Tweede man is Dirck Jooslen van Ylem, brouwer te Delft en weduwnaar met éen dochter van
Aeltje Diroxdr. Met haar tweeden man, met wien
zij nog 3 kinderen kreeg, verschijnt zij 17 Maart
1693 voor notaris Dassigny te Delft en maken
zij hun testament. Kort daarna is zij overleden.
Uit het huwelijk met Hendrik Colff sproten:
a. Adriaen Colff, nog genoemd in het testament
van zijn moeder van 17 Maart 1693. Hij krijgt
daarbij o. a. een gouden signetrinck met een
wapen daerinne. Of hij het geslacht heeft voortgezet bleef mij onbekend.
b. Qheryken (Gerritgen) Colff, eveneens in het
testament van haar moeder vermeld.
6. Maria Colff Claesdr., is overleden kort voor den
lesten Marty 1686, want op dien datum heeft
de scheiding van goederen plaats tusschen haar
20~ man en haar kinderen (Fxrv, dl. 24). Zij was
eerst gehuwd met Adriaen Henricxz Seemschoenmaecker, schout van Gorinchem, die nog opkomt
op 28 Juni 1649, terwgl op 8 Mei 1660 Maria
Colff zijn weduwe heet (Fx~v, dl. 13). D a a r n a
trouwt zij Segher van de Weteringhe Adriaensz,
met wien zij in verschillende acten voorkomt.
Uit beide huwelijken sproten kinderen.
6. Cornelia Colff Claesdr., was gehuwd met Rochus

Hendricxx.
7. Sophia Colff Claesdr. In de Civiele Sententie van

ôl Mei 1662 heet zij: Sophie Colff wed. wijlen
Augustijn Bos, in die van 26 Juni 1664 komen
_de_voogden van de kinderen vaan wijlen Sophie
Claes Colvendr. op, terwijl in de Gorcumsche
schepenacte van 27 Juni 1667 (FXIV, dl. 16)
opkomt : Gijsbrccht Bosch Augustzjnss. als wettig
man en voicht van Sophia Colff Claesdr. Dit
laatste zal dus wel de juiste naam van haar man
zijn, die dan tusschen 1667 en 1662 is’overleden,
terwijl So hia Colff zelf dan tusschen 1662 en
1664 over ieed.
8. Pazcwels Colff Claest, was gehuwd met Cornelia
Calff Peters&. In het adm. archief van Gorinohem, aanwezig op het A. R. A., bevindt zich
een nog niet geinventariseerd boek, op den rug
gemerkt 1483-1683 nr. 94. Onder vele andere
opgaven bevat dit boek de jaarlijksche lijsten
der vroedschappen. Daaruit blijkt, dat Paulus
Colff in 1668, 1669 en 1660 in de regeering zat.
In de lijst van 1660 staat bij zijn naam bijgeschreven: obyt den XXVI february año LX.
Dit laatste klopt met een, door zijn broeder
Adriaen eigenhandig geschreven en geteekend
stuk in het R.A. (Fxrv, dl. 1 S), luidende: ao 1660
den 26 Juny. Ick Adriaen Colff geve volcomë
macht en procuratie Sarvaes Ariaenss minder huysfrou soene mets deezen om vuyt mynt naem te
mogen doen sertichtinge mit Neeltien Calff onsse
suster behoudt etc. voirts al te doenne dat in
Pauwels Colffs za. boel vallen mach etc.
Cornelia Calff hertrouwt Januari 1663 Dirck
de Burchgraeff. Uit haar eerste huwelijk sproten
geen kinderen.
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9, Aelbert Colff Claesz, is vermoedelgk in 1666 overleden, Blijkens de schepenacte van 27 Juni 1667
(Fuv, dl. 16) hebben zijn broers en zusters zijn
nagelaten goederen gedeeld, gelijktijdig met die
huoner moeder, zoodat hij geen nakomelingen had.
10. Aelkeu Colff Claesdr., is vóór lb64 overleden. In
de sententie van het Hof van Holland van 26
Juni van dat jaar komt haar man Andries Jams
op als vader ende voocht van zijn kinderen
geprocreert bij wijlen Aeltgen Claes Colvendr.
ll. Adriaen de jonghe, later CLaes, nog later mr Niclaes Colff.
In de schepenacte van 14 Mei 1641 (Aanw.
1890 nu 27a dl. 44) komt Adriaen, de oudsto
broeder, op als voicht van Pauw&, Aelbert, Aelken ende Adriaen de jonghe Claes Colffs onmondige
kinderen. Reeds in een acte van 23 Mei 1041
(FXIV, dl. 12) comp. Dirck Janss van Oesterwick
ende droeg op Pouwels Coelff Claess, Aelbert
Coelff Claess, Claes Coelff Ctness eq Elsken Coelff
Claesdoohter vier onmondige kinderen etc.
23 Febr. 1649 (Aanw. 1919 V 84) cp.Pauwels
Colff Claesz, Aelbert Colff Claesz, Adriaen Colff
Claesz als natuurlick voicht ei momber van Claes
Colff Claesz zin broeder en Andries Jansz als
man en voicht van Aeltge Colff Claesdr.
,Hiermede kunnen wij volstaan als bewijs, dat
Adriaen de jonge in 1641 van naam veranderd
is en sedert dien den naam Claes of Niclaes
gedragen heeft.
In de Civiele Sententie van 26 Juni 1664 wordt
hij nog genoemd als meester Claes Colli. Daarna
trof ik hem niet meer aan, zoodat hij òf overleden is, of wel niet te Gorichem woonde. Niet
onwaarschijnlijk heeft zijn moeder hem na haar
tweede huwelijk mee naar Dordrecht genomen
en is hij daar gevestigd gebleven.
IV. Hendrik Colff Claesz de oude, werd 7 Januari lö66
beleend met het leen bij Blockland: bij dode van
Adriaen vs. zijn broeder. Hij zelf was overleden
9 Juni 1670, want toen werd zijn oudste zoon met
het leen beleend: bij dode van Heynrick vs. zijn vader.
Hij was gehuwd met Elisabeth van Beland Frans&.,
die vóór hem moet zijn overleden. Dit volgt uit
een schepenacte van 21 Febr. 1692 (FXIV, dl. 20),
die aldus aanvangt: Alzoe daer seeckere questien
ende geschillen z@ gevallen tusschen de gemeen0
kinderen eti erffgenamen van sa. Hanrick Colff ende
Elisabeth van Bylande nopende de regeeringe ende
administratie van de achtergelaten goederen van de
VS Hanrick Colti ende Elisabeth zjjne huysvrouwe.
Te weten dat de VS Hanrick Colff in zijn dootbedde
versocht ende oock begeert heeft, dat zijne outste
dochter Aelken Hanrick Colvendr. zoude blijven
sitten naer sijnen overlijden in alle de goederen
egeene uitgesondert ende dezelvige regieren ende
administrieren naer haeren besten ende ten proffyte
van den gemeenen boel ende dat sij oock zoude
opsicht ende go& regardt hebben op hare onmondige broeders en susters etc.
2 Juni 1692 compareeren de kinderen weer en
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verklaren, dat zy de .oudeilijke erfenis gedeeld
hebben (Aanw. 1919 V86).
Die kinderen waren:
1. Aeltgen Colff Hendriksd~. Zij was blijkens het
bovenstaande de oudste. Zij bleef ongehuwd. Op
14 Febr. 1606 compareert zij voor notaris L. Menninck te Gorinchem en maakt een testament
(dl. 3968). Hierbg laat zij eerst v&schillende
landerijen, huizen en rentebrieven na aan haar
drie broers, terwijl zij voor het overige haar
zuster tot haar eenige erfgename maakt. Wat
het gedeelte, nagelaten -aan haar broers, betreft,
bepaalt zij dat deze dit aniet en sullen vermogen
,vercoopen, veralieneren,vermangelen, beswaeren,
,versetttm ofte in eeniger manieren verminderen,
,dan sullen syl. alleenlycken van de blaedinge
,der selver leven ende sullen alle dselve int
,geheel en onvermindert comen, erven en bester,,ven op der selver kinderen, kintskinderen et
nulterius in infinitum”. Kan men eenerzijds misschien daaruit afleiden; dat die broers niet overmatig solide waren, anderzijds blijkt er uit, dat
zij allen kinderen hadden.
Ook laat zij 60 k.gl. na aan ,de goitscameren
van Claes Colff haeren beetevaeder zal.“, zoodat
hieruit blijkt, dat Claes Colff Henricsz (i_ 1638)
te Gorinchem een stichting in het leven geroepen had.
Zij overleed kort voor Juli 1624.
2. Claes Colff Hendrikse., volgt onder V.
3. Jan Colff Renricksz, heet in een acte van 23
Januari 1672 nog onmondig.
Uit de lijsten der:vroedschappen blijkt, dat
hij van 1696 tot 1618 onafgebroken in de regeering van Gorinchem zat. Voor het jaar 1 6 1 8
vonden wij, aangeteekend : Den 27en Septembris
1628 heeft zijn Ex@- alle de magistraten bedanct
ei ontslagen van haren eedt eïì weer op nieuws
aengenomen en beeedicht deze navolgeÏï: hieronder ook Jan Colff. Achter z@ naam staat
echter: dese abát sìjn en dairnae weygereïï niëw
eet te doen is ontslagen gebleven eïï Verscuyr
in zijn plaetse bij sijn Exc. geordonne.ert.
Vermoedelijk was Jan Colff dus een aanhanger
van Oldenbarnevelt.
Hij huwt Adriawtgen Comehdr., weduwe van
Jan Petersz de Cock, uit welk huwelijk zij een
dochter Jannette Jansdr. de Cock had, aan wie
zij, blijkens een acte van 22 Sept. 1692 (Fxrv,
dl. 20) op 23 Juni 1689 haar vaderlgk deel had

bewezen, zoodat het huwelijk met Jan Colff wel
omstreeks laatstgenoemden datum zal hebben
plaats gehad.
Hij verschijnt nog op 21 April 1620 voor no” taris A. Kemp fe Gorinchem (dl. 3974) en heet
out president van Schepenen der vs. stede, out
omtrent 63 jaren, zoodat hij omtrent 1667 geboren is.
4. Hendrik Colff Hendrikw, maakt 27 Febr. 1687

voor schepenen huwelijksche voorwaarden met
Janneken van Eek Daniël&. (Fxrv, dl. 24). Blijkbaar vond hij dit voorloopig voldoende. Immers
in een schepenacte van 2 Juni 1692 (FXIV, dl.
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19) lezen wLj’: cp. Anthoni van Ghendt als volzoon beleend wordt met het leen bij Blockland.
maahticht ei procuratie hebbende van Janneken
De naam van zijn vrouw vond ik niet vermeld.
Yaniëlsdr. van Eek verclarende dat alsoo deselve
Zijn kinderen waren:
Janneken haer selven vyndende geheel desolaet
1. Elisabeth Colff ChSdr. Zij huwt 10 Peter Jaasz.
ende van allen hulpe ende bijstant verlaten ende
oan Middel~~oy, als wiens weduwe zij 1 Juli 1606
dat hoe wel1 nu opten 21en Aprilis l a e s t l e d e n
vermeld wordt (F~Iv, dl. 2b). Uit dit huwelijk
seeckere sententie bij mijn E. Heeren schepenen
sproten 2 zonen. Daarna verschijnt zij 26 Dec.
gepronunchieert is op ende jegens Handrick Colff
1608 voor notaris van der Muyr te ‘Gorinchem
Handricksz waerbij den voors. Colff ghecondt
(dl. 3969) en maakt huwelijksche voorwaarden
werde dat hij schuldich ende gehouden soude
met Hendrick Jonger, vendrig van de Compie van
wesen sijne gegevene trouwe metten voors. Jancap. Mels, garnizoen houdende te Gorinchem.
neken van Eek naer ordonnaz van der heyliger
Deze komt ook in een acte van 14 Juli 1611 als
keroke te so!emniseeren ende te volbrengen ende
haar man en voogd voor, en heet dan Hendrick
deselve Janneken voor sijne echte huysvrouwe
Jongh (FXIV, dl. 26).
openbaerl. te trouwen etc. etc. Soo nu de voors.
2. Maryken Colff Claesdr. Zij trouwt 10 te GorinJanneken eenen jongen soon van den selffden
chem 16 Juli 1696 Dan21 van der Chzjs van
Colff ter werelt gebracht. heeft etc.
Rotterdam (in het trouwboek ingeschreven als:
Ik zag nog verschillende stukken over deze zaak.
van der Sijs). Uit dit huwelijk sproot een dochter.
Hendrik Colff werd op verzoek van klaagster
Daarna hertrouwt zij 20 te Gorinchem 10 Juni
gegijzeld om hem tot een huwelijk te dwingen.
1601 met Anthonius Moyalen uit den Haag, weIk vond het huwelijk niet vermeld in het oudste
duwnaar met 2 kinderen van Maritge . . . . . Uit
trouwboek van Gohnchem, dat met 1690 aandit tweede huwelijk sproten een zoon en twee
vangt. Wellicht echter zijn zij nog elders gehuwd.
dochters. Maria Colff is overleden vóór 10 Maart
In ieder geval had Hendrick Colff een zoon. Deze
1610, want toen verschijnt Anthonis Moyalen,
wordt genoemd in het testament van Aeltje Colff,
besiender van de Graeffelickheytstollen binnen
hiervoren vermeld, als i
Gorinchem, weder voor notaris van der Muyr,
Rendrick Coltf Hedicksz de Jonge. Misschien
thans om huwelijksvoorwaarden te maken met
is hij de zoon van Janneken van Eek.
een 3e vrouw, Aenneke Jansdr. Brakelmans.
6. DAaria Colff Hendriksdr., huwt te Gorinchem 17
3. Balthasar Colff Claesa, werd 17 Mei 1606 wegens
November 1691 met Adjiaen Jansz. Coninx van
overlijden zijn, vaders beleend met het leen bij
Emmikhoven. Zij compareert 17 April 1623 voor
Blockland.
notaris van der Muyr te Gorinchem en maakt
Hi is de laatste, die dit leen verheven heeft. Na
I .._ tam.- .t;esCame9t (dl. 39691. Daarin -heet zii huvs- hem stee& geen qerders beleeningen meer ingeschreven,
vrouw van Wilìem de tiolff Dominicusz,Udie dus zoodat aangenomen mag worden, dat hij geen nakomehaar 2’ man was. Tot eenige erfgenamen be- lingen gehad heeft.
noemt zg de kinderen van Elisabeth Conincx,
Blijkens een acte van 23 September 1610 (Fxrv, dl.
haar za. dochter.
26) woonde hij toen in Rotterdam. 13 Juli 1624 verV. Claes Colff Hendriksz., werd beleend met het leen schijnt hij voor Notaris Kemp te Qorinchem (dl. 3974)
Blockland: bij dode van Heynrick VS zijn vader en heet dan te Overschie te wonen. In deze acte geeft
den 1X Juny LXX. Hij heet in een schepenacte van hij volmacht aan Anthony Moyalen, besionder van de
22 Sept. 1672 (Fxrv, dl. 18) oudt omtrent XXXjaeren, tollen te Gorinchem - zijn zwager - om voor hem te
ontvangen zijn deel in de erfenis van Aeltgen Colff
zoodat hij in 1642 geboren zal zijn.
Blijkens de lijsten der vroedschappen zat hij van sijn muye za. Deze was dus kort te voren overleden.
1673 tot 1688 onafgebroken in de regeering. In
het jaar 1688 staat bij zijn naam bijgeschreven:
Eenige gegevens Drabbe,
Golf is vertrocken in den Briel. Vermoedelijk trokken
zijn zaken hem naar den Briel, waar hij ook aandoor W. E. VAN D AM VAN I S S E L T.
wezig geweest schijnt te zijn bij de inname van
die plaats door de Watergeuzen, toenmaals door
Na het verschijnen van mijn artikel omtrent de geneahem ,kwaadwilligen” genoemd. Immers in een Gor- logie-Drabbe in het April-nummer van den vorigen jaarcumsche schepenacte van 24 April 1672 (FxIv, dl. gang van dit Maandblad (LII, 113 e.v., 138 e.v.) ge18) lezen wij:
werden mij van 3 leden van ons Genootschap vragen
Dat op huyden date van desen voor ons comen om nadere inlichtingen betreffende personen, dien naam
eE gecomp. is in propren persone Niclaes Colff dragende. De uitvoerigste waren die van den heer W.
Henricxz jongschut oft colvenier binnen deser stede, van Maanen, dien ik voor een belangrijk deel kan helpen
verclaert waerachtich te zijn dat omtr. acht oft en wien ik verzocht zijn vragen aan de Redactie in
thien dagen tevoren alle de’ stede van den Briele te zenden, waarvan tot dusverre nog niet is gebleken.
bij zeker quaetwilligen innegenomen wordde onbe- Voorts deden de heeren Mr. D. Dunlop te Brummen en
grepen van’ den juisten precisen dach hij dpost William J. Hoffmafi te New-York mij het genoegen
wesende binnen de vs. stede van Briele omme zekere enkele vragen te stellen. Ik moge deze gezamenlijk
zijn schulden te innen die bij aldaer vuytstde heeft etc. hier beantwoorden, omdat zQ wellicht ook anderen van
Hij is dood 17 Mei 1606, op welken datum zijn nut kunnen zijn, daarmede dan tevens zijn vastgelegd
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eu ik eeu geschikte gelegenheid verkrijg om op mijn
vermeld artikel nog enkele aanvullingen te geven.
De heer van Maanen zond mij een fragment-genealogie betreffende ,Esias Drabbe, coopman tot Middelburgh”, trouwt Elisabet ran Ceters, en 6 zijner kinderen,
t.w. Anna, Ezias, Anton& Clementìa en Johannes, met een
aantal gegevens en data, voorts vele lacunes, met verzoek de eerste te controleeren en de laatste zoo mogelik aan te vullen l). Voorloopig zij meegedeeld, dat in
de mij gezonden tabel ,,Wahrheit und Dichtung” bont
dooreengeweven zijn, doch meer van het laatste dan
van het eerste voorkomt, zoodat het de moeite niet
loont, ten deele misleidend zou werken bedoeld frag
ment hier nog eens te doen afdrukken. Over eenigen
tijd hoop ik der Redactie een artikel aan te bieden naar
aanleiding van mijn oudere gegevens Drabbe uit Leuven,
Brugge, Gent, Sluis enz. (LI& kol. 114, nt. 1), waarin
ik het sedert door mij gevonden bewijs kan leveren, dat
de tak, die in de 170 en de 188 eeuw te Middelburg heeft
gebloeid, daarheen ten tijde van de Hervorming is afgezakt uit Brugge (wellicht ook Gent) via Sluis en
Veere. Daarin zal de heer van Maanen ook den door
hem bedoelden Ebaias [niet: ,,Ezias”] Drabbe aantreffen
met zijn ouders en grootouders Drabbe. Daarom zij
voorloopig dienaangaande slechts medegedeeld :
Esaias Drabbe, ged. Middelburg 18 Jan. 1637, tr.
aldaar 19 April 1669 (ondertr. 1 Maart t.v.) Elisabeth
van Syters 2), j. d. van Middelburg. Van dit echtpaar
trof ik aldaar den doop aan van elf kinderen, nl. : 10 Anna
28 Dec. 1669; 2” Cornelis 1 Feb. 1661; 30 Esaias 17
Sept. 1662; 4O Anthonì 1 Nov. 1663; 60 Johannes 22
Feb. 1666; 60 Jacobus 16 Aug. 1666 ; 70 Jacobus 8 Sept.
1669 ; 8” Clementia 1 Feb. 1671; 90 Johannes 22 Oct.
1673 ; 100 Elysabeth 29 Jan. 1676 ; 110 Jacobus 8 Nov.
1676 3). Daar ik er tot 1 Jan. 1680 verder geen vond,
mag worden aangenomen, dat de serie hiermede was
gesloten.

andere gegevens vinden dan hier vermeld, dan zou hij
wellicht ook andere lezers verplichten door die mede
te deelen.

De heer Mr. D. Dunlop verzocht mij nadere gegevens
omtrent Theodoor Louis Drabbe, die tr. Bergen op Zoom
30 Maart 1760 met Catharina Johanna Tieboel. Voor
dit echtpaar moge ik verwijzen naar 8~ gen. B. 2. mijner
genealogie Drabbe in De Wapenheraut 1917/20: Theodorus Louis Drabbe, ged. Bergen op Zoom 10 Dec. 1738
en zijn echtgenoote. Zij was inderdaad dochter van
van Nicolaas Tiboel, president-schepen, ook ouderling
van de Protestantsche Kerk te Roosendaal (N. Br.).
Zooals t.a.p. blijkt, waren mijn gegevens Zieboe slechts
luttele, zoodat ik den heer Dunlop terzake niet nader
kan inlichten. Volgens hem waren haar vier kwartieren :
Tieboel
van Dun
Lemminck
Schuier,
waarmede een door mij t. a. p. uitgesproken vermoeden
bevestiging vindt 4).
Mocht de heer Dunlop omtrent de familie Tieboel nog
l) Hij ontleende zijn tabel aan De Wapenheraut, 1910. blz. 20,27,
28 en 36, getrokken uit een artikel t. a.p. van zijn hand “Een oud
geslachtsregister van Ceters”.
-) Volgens den gemeente-erohivaris van Middelburg de bekende,
oorspronkelijk Zeeuwsche familie van Citters. Verg. De Wapenheraut,
1910, blz. 42.
3) Werden alleen de 5 door den heer van Maanen
genoemde kinderen volwassen?
‘) De Wapenheraut, 1920, bla;. 174, nt. 2,

De heer William J. Hoffmaa schreef mij : ,Te Middelburg moeten zijn gehuwd een Jooet de Baun (mogelijk
ook een andere schrijfwijze) met Blisabefh Drabbe. Een
zoon Jacobus is waarscbijnl~k wel te Middelburg omstreeks 1683 geboren. Is U iets betreffende dit echtpaar
en dezen zoon bekend? Zij zetten zich kort daarna in
Nieuw Nederland neder”.
Hieromtrent vindt men te Middelburg onder de Hervormden: ,,Ondertr. 30 Oct. 1681: Joos de Baane, wed*
van Poperinge, en Elisabeth Drabbe, j. d. van Middelburg. Testes Mattheus de Jong, goede kennis, woont
sen de Beurs, getuycht, dat de bruidegom geen kinderen
heeft en negen maanden wed* is geweest, Rebecca
Robberts, moje van de bruydt, woont in de lange Vijle,
Qonsenteert in het huwelyck en getuicht, dat de bruyt
geen vooghden en heeft”.
Te Middelburg werd 9 Feb. 1683 hun zoon Jacobus
gedoopt.
Secundo verzocht de heer Hoffmati mij na tezienof
in het door mij besproken werk: ,P. D. de Vos. De
vroedschap van Zierikzee” ,,eene de Vos voorkomt, waarschijnlijk wel uit Zierikzee, huwde met een Bayard,
die te Zierikzee gedurende eenige jaren dominee was”.
Tot antwoord diene, dat de naam Bayard niet in het
register, derhalve ook niet in het werk voorkomt. De
heer HoffmaE zal dus het best doen zioh rechtstreeks
te wenden tot genoemden goeden en hulpvaardigen kenner van oud-Zierikzee.
$In mijn artikel ,Eenign reotli%aties inzake de genealogie-Drabbe” sprak ik het vermoeden uit, dat Matthys Drabbe (IV. A. 6) met zijn 28 vrouw hoogstwaarschijnlijk tusschen 26 Juli 1666 en 14 April 1669 verhuisd
is van Bergen op Zoom naar Axel (doop van kinderen),
dat zij daar een tijdlang zijn blijven wonen en met hun
kinderen die plaats weer hebben verlaten, omdat hun
dood en begraven daar niet bekend zijn (kol. 117).
Voorts rangschikte ik Christëna Drabbe, in mijn genealogievermeld als dochter van Chriutkzan Drabbe (IV. A. 7),
nader als vermoedelijk een dochter van diens ouderen
broeder IV. A. 6, den evengenoemden Matthyu Drabbe,
en wel als diens jongste, vijfde kind uit zijn eerste
huwelj’k, geb. in 1646, 1647 of uiterlijk 1648 (zie den
fragment-stamboom, kol. 116, alsmede kol. 117 en 147/8).
Een en ander heeft meerendeels bevestiging gevonden
door een 2-tal aoten, welke sedert te mijner kennis
kwamen :
Rechterlijk archief Zeeuwsoh Vlaanderen. No. 626
(R. A. Zeeland).
a. Punt van de rol van de civiele zaken der stad
Axel dd. 18 Feb. 1666. Matthyu Drabbe, brouwer t’Axe1.
De eysschers in hare qualiteyt eyssohen en oontenderen
om betaelinge te hebben van eene somme van dry hondert Car. guldens met verloopen intrest.
b. idem dd. 18 Juni 1667. Cornelis Jacobs Bollaert,
filius Jacobs Fransois s), Jacob Drabbe, Marinnis ende
Crktina Drabbe, naerkinderen van Cornelia Fransois,
5, BoZZacrt en Fmnchois destijds bekende B. o. 21. ‘sche geslaohten;

i verg. @n genealogie Drabbe.
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geobtineert geprooureert bij Matthys Drabbe (verg. kol.
116 en 117) s), versouckers van interenementen van de
letteren van benefitie van inventaris contra Jan Volckaerts c. s. als erfgenamen van Andries Torens, item
Steven Blanakaert tot Hulst ende den armen van ter
Neuzen, de wede Pr Meeussen ende de wed. van Guiliiam Beyens tot Vlissingen, alsmede wed. van Pieter
Cornet tot Middelburg ende de kinderen van Willem
Fransen, brouwers, Anna Turck tot Bergen, Jannes
Mauteau, gedaagden 7).
Uit beide ,wacten blijkt, dat Matthys Drabbe (IV. A. 6)
niet alleen brouwer was te Bergen op Zoom, vervolgens te
Zierikzee, doch het daarna ook te Axel is geweest, waar
hij woonde 14 April 1659 bij de geboorte van zijn
jongste kind Mafthys uit zijn 26 huwelijk en daar i s
blijven wonen minstens t/m 18 Feb. 1666. Hij wordt
daar voorts in het boek der landsmiddelen Sept. 1666
vermeld als pachter van de wijnen (oud-archief Axel.
J. 84*). Voorts blijkt, dat Christinu Drabbe inderdaad
een dochter was van Matthys Drabbe en diens eerste
vrouw Cornelia Franchoys, wed. Bollaert, en wel, zooals ik reeds vroeger aangaf, het jongste kind : er is voor
haar geboorte geen ruimte tusschen de 4 andere kinderen (zoons) ; ook wordt zij in vorenvermelde acte het
laatst genoemd 8).
Het is hoogstwaarschijnlijk, dat de hier genoemde
Matthys Drabbe door een of meer van zijn zonen Marinis,
Fran~oys, Jacob (tr. 10 Axel 6 Juli 1668), Dierick, Israël of Matthys (ged. Axel 14 April 1669) zijn geslacht
heeft voortgezet in het Land van Axel s), waar die naam
nog thans voortleeft, al is het niet volkomen uitgesloten,
dat van de geheel op zich zelf staande familie Drabbe,
tic: in de 178 -en de-~ 18* eeuw zeer veelvuldig te Mid-m
delburg voorkwam, enkelen de breede Wester-Schelde
zQn overgestoken. DA volgende mij bekende acten wijzen
ook door de daarin voorkomende voornamen veeleer in
de richting miner eerste onderstelling, die der Drabbe’s
uit Bergen op Zoom-Zierikzee-Axel :
a. Copie trouwboek van Axel sedert 1604 tot 1796:
Cornelis Drabbe, j. g. van Neuzen, tr. te Axel 26 Aug.
1698 Amelia van de Poorde, wede Jan Hermanse. Van
hen te Axel deze kinderen gedoopt:
b. 1701. Maart 13. V. en M. Cornelis Drabbe en Amelia
van de Poord. Kint : Gillis. Getuigen : Matthys Drabbe,
Frans Drabbe, Tanneken Hermans. (Doopboek Axel
1668 tot 1708).
c. Midden in het jaar 1706 van genoemd boek komt
voor : ,,Deze volgende briefkens waren zonder datum of
jaar: V. en M. Cornelis Drnbbe en ddeliu laan Voorde.
Kind: Qillis [het oudere van dien naam blijkbaar overleden]. Getuigen : Pieter van Velde, Lisabet Hermans
[of Lamans?], Frans Drabbe.
d. ‘1708. Aug. 19. V. en M. Cornelis Drnbbe en Melia

van de Porde. Kint Lisebet. Getuigen: Claes Overdulve
en Cornelia Wesdijk (doopboek als voren).
Houdt men in het oog, dat de hiervóór genoemde
Jacob Drabbe tr. 10 te Axel als j.m. van Zierikzee
Lysebeth OoerduEve, j.d. van Bresies (= Breskens), dan
ligt de volgende aanname zeer voor de hand: J a c o b
Drabbe heeft zich na zijn le huwelijk gevestigd te Breskens,
geboorteplaats van zijn eerste vrouw ; daar is hun onder
a. genoemde zoon Cornelis geboren, die trouwde met
een vrouw uit Axel (waar zijn vader en grootvader
Drabbe hadden gewoond). Hun dochtertje Lisebeth heette
naar haar grootmoeder Lysebeth Overdulre. De in doopacte b. genoemde Matthys Drabbe was dan een oom
(met diens zoon?).
Te Axel worden vermeld als overleden:
e. den 16 Maj (1701) begraven op het hou kerckhof
het kyndt van Cornelis Drobbe en Melyn van de Voorde,
en kyndt heet Billys [het kind van acte b.; zie oudarchief van Axel. No. J. 162. Lijst van die begraven
zijn sedert jaer 1701 tot 1702 toe].
f. den 26 Meerte (1709) begraven in de kerkhoft
Cornelia Drabbe, het kinde van Fransois Drabbe [lijst
van 1 January 1709 tot den leste desember 17091.

6) .Nae(r)kinderen” van Cornelia Franchozs, omdat zij bij haar huwelijk met Matthgs Drabbe ,,weduwe van Jacob Cornelraeen Bolkzert”
was. De Wapenheraut, 1918, blz. 1617.
m. 7) Turcq destijds een bekend B. o. Z. ‘sah regentengeslacht.
B) De 6 kinderen uit Natthys’ eerste huwelijk waren: 10. Marinis
(geb. 1639); 2’. l%arsoys (geb. 1641); 30. Jacob (geb. 1643); 4”. Dieriek
(geb. 1644); 6”. Christina (geb. 1646, ‘4’7 of begin 1648). Moet uit
vorenvermelde acte worden afgeleid, dat Franaoys en Dievick medio
1667 reeds overlqlen waren? De volgorde : .Jacob, Marinnnis” blijkt
&t chroncd&& te zijn.
Q) Wij la$& hier onvermeld Johannea Drabbr, ged. B. o. Zoom 1652,
die daar 1675 notaris werd en er in 1685 trouwde.

KORTE MEDEDEELINGEN.

~~

Van Doorninck.
(LIII, 89).
Het vorige jaar maakte ik te Arnhem, bij een onderzoek naar de voorouders van Lysje Doorninck, die in
1767 huwde met Hendrik Maten, aanteekeningen uit de
doo - en trouwboeken uit Veessen en Vorchten. Daarbij
blee
m7j, d--a t -~-ïEfurtitiüs~ üiïn Döórizinck-nief-älleën eën
-- -.%-broer Hen&&&, maar bovendien nog twee andere broeders en een zuster heeft gehad. Misschien kunnen hun
namen en die van hun kinderen van belang zijn bij het
onderzoek naar de herkomst van
1. Gerrit Hendriksc. van Doorninck. Tot mijn spijt
heb ik van zijn dochter alleen maar opgeschreven:
1. Willemtje Oerrits van Doorninck huwt vóór.1673
Jacob Baerents, te Marle, in welk jaar te Vorchten
op 6 October hun zoon Gerrit gedoopt wordt.
De drie zoons zin:
2. Hendrick, volgt II.
3. Ever& volgt IIbis.
4. Steven, volgt IIter.
11. Hendrick Berrijsen can Doorninck, woont te Marle,
tr. vóór 1662 Annichje Qerrits.
Uit hun huwelijk:
1. Maritie, ged. Vorchten 21 Maart 1662.
2. Aeltien Schuermans, ged. id. 26 Juni 1666.
Het isj wel merkwaardig, dat hier de volle familienaam van de grootmoeder vermeld wordt. Heette
deze misschien ook Aeltien i. pl. v. Johanna?
3. Willem Beerents, ged. Veessen . . . 1666.
4. Meghtelt, ged. Vorchten ,5 Oct. 1673.
5. Eesse, ged. Vorchten 28 Jan. 1677, ‘begraven,
aldaar 22 November 1677.,
IIbis. Eoert Gerritsen van Doorninck,, J.m. nagelaten
soon van zall. Gerrit Hendericksen van Doornirick
in leven kerckmr. tot Vorchten, ende
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Derrickjen Arenfs vaja Plieck, J.d. Dochter van
Arent Hendericks van Vlieck, kerckmr. tot Vorchten.

Proclamati den 18 April 1680.
Confirmati den 16 May.
Zoo luidt de huwellj’ksaankondiging in het trouwboek van Vorchten, waaruit dus nog is af te leiden
dat Gerrit Hendricksz. v. Boorninck overleden is ooor
1680 en het ambt van kerkmeester waarnam.
Uit hun huwelijk sproot:
Maria van Doorninck,ged. Vorchten 26 Febr. 1683.
IIter. Steven Gerritsen van Doorninck. overleden Vorchten
11 Febr. 1696, tr. Vorohten 2$ Mei 1680 (proclamatie 26 April) Jannichjen Eymberts van Wzjnvoorden, dochter van Eymbert Geerlachs van \I’@nvoorden
en Lysjen Egberts. In de proclamatie staat ook weer
vermeld: nagelaten soon van zall. Gerrit H. L’. D.
in leven kerckmr.
De naam van haar moeder blijkt, uit het kerkboek
in 1690: In ‘t laaste van November is begraven
Lysjen Egberts wed. van zall. Eymbert Geerligs.
Uit hun huwelijk:
1. Gerrit, volgt 111.
2. Eymbert, ged. Vorchten 13 Febr. 1684.
3. &zria, ged. Vorchten 28 Febr. 1686.
4. Beerent, ged. Vorchten 17 Febr. 1689.
6. Lysjen, ged. Vorchten 20 Sept. 1691.
111. Gerrit Doorninck, ged. Vorohten 29 Oct. 1682, tr.
Vorchten 27 Juli 1712 Aaltjen Vos, ged. Vorchten
10 Nov. 1689, dochter van Egbert Berents Vos en
Wijgertjen Alberts.

Uit dit huwelijk:
1. Stecen, ged Vorchten 12 Maart 1713.
2. Jannigie, ged. Vorchten 26 Febr. 1714.
_
3. Maria, ged. Vorohten 3 Nov. 1716.
4. Steven, ged. Vorchten 26 Dec. 1717.
6. Egbert, ged. Vorchten 9 Juni 1720.
6. Berent, ged. Vorchten 26 Dec. 1722.
7. Hen&, ged. Vorchten 23 Sept. 1726, overl. 1808.
8. %?lena, ged. Vorchten ,ll April 1728, overl. 1809.
9. Egbert, ged. Vorchten 22 Juli 1731 en zijn tweelingzuster
10. Lyijen, ged. Vorchten 22 Juli 1731, tr. Veessen
16 Mei 1767 Hendrik Maten, weduwnaar van
St@ntje Arents Welle.

Mr. H. L. HOMMES.

Claes van (de) Werve.
(XLVII, 99, 134; LII, 29).
Rudolphus de Chátillon, dit Cocq is volgens Rietstap’s
Wapenboek van den Ned. Adel 1, blz. 29 de vader van
Hendrik de Cocq, uit wiens tweede huwelijk met E l i sabeth van Rossem de geslachten de C. van Delw+ten,
de C. van Bruchem en de C. van @@jnen sproten (vgl.
Ned. Adelsboek 1914 blz. 64).
Nu maakt men mij erop attent, dat het door mij in
dit Maandblad (LII, 29) medegedeelde wapen van Arent
van Weruen, schepen in Nijbroeck (1406) gelijk aan dat van
Chdtillon is en dat volgens een ms genealogie (welke?)
van het geslacht de Cocq uit het huwelijk van bovengenoemden Hendrik de Cocq en Elisabeth vau Rossen,
66k nog een zoon Aendrik de Cocq genaamd de Werve
gesproten zou zijn.

Laatstgenoemde zou dan ,de stamvader van het geslacht van Werven in de Noord-Veluwe geweest kunnen
ti@; het bovengenoemde wapen van Arent van Werven
wijst inderdaad op een samenhang met de geslachten
2’hdtillon en de Cocq.
Opgemerkt zij nog dat volgens het Niederl. Künsterlexikon Claus van (de) Wer1.e Evoudszone wordt
genoemd.
A. H~QA.

Familie-aanteekeningen’ van Breda.
In jaargang XV (1902) van het Algemeen Nederl.
Familieblad vindt men op blz. 40-42 afgedrukt een
,Gteboorte- en doopregister van eene familie in Over~ssel”, zonder dat uit den text blijkt, op welke familie
ieze aanteekeningen betrekking hebben. Uit vergelijking
net het ,Voorberigt” (blz. 4) van de ,,Kroniek van Johan
van Breda” (Werken van de Ver. v. Overijss. Regt
3n Gesch.) blijkt dat deze aanteekeningen betrekking
lebben op Gregoris van Breda, pander van Salland en
diens vrouw Me!jne, wonende te Zwolle. Het 6’ kind
lit dit huwelijk Anna van Breda, geboren 9 April 1678,
huwde te Zwolle 9 Maart 1696 met SterTen Wolfsen,
later schout van Steenwijk en zoon van Jan Wolfsen.
A. HAGA.

Storm van ‘s Gravesande.
Il’illem Laurens Storm van ‘s Gravesande, geb. te Rio

Dèmerary 22 Nov. 1760, overl. 29 April 1819 en zijn
vrouw Jacoba F~ancina Queysen, geb. 24 Juni 1763 en
overleden te Zwolle 1 Maart 1830, ei& op hun daartoe
gedaan verzoek bij beslissing van den landdrost van
Salland van 31 Maart 1806 gesoheiden van tafel; bed
en‘goederen: (Vergel. H~aIdìek&‘8i%lìotheek 1873, blz.
140 en 141).
A. HAGA.

Wapenborden in di Ommelanden tusschen Eems
en Lauwers (1568-1826). De volgende opgave van een
Ommelander rouwbord mocht ik nog ontvangen.
Opschrift: A” 1774 den 14 Dec(ember).
Wapens: Clant en Schrieck.
Kwartieren :
Schrieck
Clant
Herdinck
Mepsche
Froma
Beeck
Clant
Sande
Wi$ering
Aggama
Mepsohe
Eminga
Aldringa
Eminga
Broeckhuysen.
Boorda
Plaats: Eertijds in de kerk te Bedum, nu op het
kasteel Baar10 te Venlo.
A DOLF PATHUIS.

V R A G E N E N ANTTVOORDEN.

Abbensets-Heytmeyer. (LIII, 69). Aan de wdwillendheid van den Heer K. 8. L. Blok van Laer te
Amsterdam dank ik de volgende gegevens:
Lodewijk Christoffel Abbensets arriveerde 10 Augustus
1766 in de kolonie Berbice. Hg overleed te Nickery
20 Februari 1827. Zijn echtgenoote Maria Elisabeth
Reytmeyer overleed ’ Rooide-Berbitie 2 November 1796.
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Zij was de dochter van Hendrik Heytmeyer en .Rolan-

dit wapen voerde, blijkens de gedrukte kaart van den
Hondsbossche, editie 1746/‘46.
Mr. J. B E L O N J E.
Alkmaar.

dina Linden. Hendrik Heytmeyer overleed Rio-de-Berbice 12 Juni 1800. Hij was de zoon van Isaäk Willem
Heytmeyer on P. Rolandina Linden was vermoedelijk
een dochter van Johan Hendrik Linden en . . , Gerrit&.
van. Breda.
In de kolonie Berbice kwamen verder nog voor:
LodewGk Abbensets (vermoedelijk een oom van L. C.
Abbensets), overleden aldaar 20 April 1767, Raadsheer
in het Hot van Politie in 1763 en ouderling der Luthersche gemeente aldaar. Hij. huwde Anna Maria Coudrie,
overleden Berbice 20 April 1768. Uit dit huwelijk: 1.
Clara, 2. Heleha, 3. Anthony. Clara huwt 10. . . . . van
Allcon, geb. 1739 te Nassau-Dillenburg, 20. Dirk Leen,
koster te Vianen. Helena huwt Johann Qottlieb Maske,
geb. 1732 in Pruisisch Pommeren, overleden voor 28
Augustus 1778.
Gevraagd: aanvulling van deze gegevens en verdere
kwartieren van het echtpaar Abbensets-Heytmeyer.
L.
c. c. v. v.

Beymans. Weet iemand gegevens over voorouders,
geboorte enz. van Anna Maria Beymans, welke te Grave
op 27 Aug. 1742 geboren zou zijn, doch aldaar onbekend is?
‘s-Gravenhage.
M. L. Dmomk-CROISET VAN U OHELEN .
Blesius. Is iemand bekend een portret van Joan Blesius
(van Breukelen), Fiscaal te Kaap de Goede Hoop, wiens
graf voor ‘enkele jaren daar weder ontdekt is? (Leefde
circa 1700).
‘s-Gravenhage.
M. L. DRUCIKER-CEOISET VAN U OHELEN .
Byakershoek (van&- Reaumont-van Euytenhem.
Is iemand bekend waar de indertijd bestaan hebbende
portretten van Esther ‘van Bynkershoek, dr. van den bekenden Rechtsgeleerde, van haar echtgenoot Cornelis
van Beaumont en van haar moeder Esther van Buytenhem
zich thans bevinden? Zij zijn in 1812 in handen geweest
van de weduwe van E. G. lyan Beaumont, eengeboren
van de Velden, welke omstreeks dien tijd hertrouwde
met een heer van Garderen, uit welk huwelijk misschien
kinderen ontsproten zijn.
M. L. DRUCKER~ROISET VAN UCHELEN.
‘oGravenhage.

Coevenhove(n) (van). (LIL 164). Het wapen komt
voor op een zerk in de Ned. Herv. kerk te Uitgeest,
vgl: Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje:
,,Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in
en uit de kerken der provincie N. Holland”, dl. V. (Utr.
1931), bl. 77, 78. Zie ook dl. 11 (Utr. 1928), bl. 137.
Ter aanvulling diene nog, dat Cornelis van Coevenhoven
baljuw en schout was van Bakkum 1721-1731, als opvolger van Adriaan van C., die reeds in 1700 als zoodanig daar voorkomt.
.Johannes van C., schout en secretaris van Heemskerk,
verschijnt in een acte, 16 Juli 1762 verleden voor notaris
Mr. H. vau Daverveldt te Alkmaar, waarin hij verklaart
te Amsterdam te hebben gemaakt voor notaris P. v. d.
Meulen 4 Febr. 1724 mut. testament. Zijn zoon is Adriaan
van C., comparants broeder is. Artloub van C.
Hij is dezelfde als Jan van C., die tot hoogheemraad
van’ den Hohdsbossche en Duinen tot Petten benoemd
werd wegens Duinkavel 8 Mei 1738 (tot 1771) en die

Dibbets. Kan iemand de eenige ontbrekende schakel
aanvullen in de genealogie van het oude Geldersche
eeslacht Dibbets (wanen met de 3 ringen). n.1. de m o e d er
yan Hendrik Dibbeti, 1633 geb. H&elt (bij Arnhem).
De vader was Jan Dibbets (zn. van Dibbolt en Justa van
3ent van Driel).
M. L. D BUCKER -CROISET -VAN U CHELEN .
‘s-Gravenhage.
Graafweght(‘s). Gegevens gezocht over een familie
‘8 Graafweght te .Rotterdam in de 178 en 180 eeuw. Zie
ook N. L. 1923, kol. 63 onder Vingerhoedt.
S o e r a b a i a . J. C. H O Y N C K V A N PAP~NDREOHT.
Lemkens. Kan een der leden mij het wapen opgeven
van het Brabàntsche geslacht Lemkens ? Ter toelichting
diene het navolgende :
Robertus Dombar Lemkens was Schout van Zundert
en Rijsbergen en geb. November 1676, overl. 27 April
1762.
KUYCK.
Ede.
Mulet-van Ernst. (LIII, 62). Jacob Hendrik Mulet
wordt 6 Juli 1769 grootburger van Zwolle, levert Kerstmis 1769 zijn attestatie in uit Blauwcapel, huwde te
Zwolle 12 Juli (0. 23 Juni) 1769 Qesina van Emst,
ged. Zwolle 3 Juli 1738, belijdenis ald. 9 Juni 1767,
d. v. Hendrik ean Ernst en Theodora van der Beek.
Jacob Hendrik Mulet werd 19 Juni 1761 beëedigd als
advoc’aat in Overijssel, is waarschijnlijk in 1770 van zijn
vrouw gescheiden van tafel en bed en overleed te Hattem
27 _psbrusr__~~--~_-__
Nadere gegevens omtrent het geslacht Mulet zijxi te
vinden in dit Maandblad jaarg. 1919 (XXXVII, 426).
2.
A. H.
Nes (van). (LIII, 63). Uit schepenacten van Gorinchem van 20 Januari 1660 en 23 Maart 1,662 (FXIV,
dl. 13) blijkt, dat:
,I. Gerrit van Nes had 4 zonen:
IIa. Joris van Nes, schout van Noordeloos nog in 1660.
27 Mei 1669 (Aanw. 1890 no 27a dl. 78) wordt
genoemd Maryken Joris van Nes dochter, die tot
een wettigen man gehad heeft Symon Janssen n u
comp. met Adriaen Huyghens, haren jegenw. Wettigen man en voogd.‘ Dit is wel een dochter van hem.
6 Oct. 1664 (idem, dl. 76) wordt genoemd Hendrik van Nes, schout op Noordeloos. Wellicht is
dit een zoon, die zijn vader in zijn ambt heeft opgevolgd.
Naestlesten Marty 1698 (idem, dl. 89) worden
genoemd Cornelis Joriss van Nesch en Jan Cornelisz. zijn zoon l).
IIb. Hendrik van Nes. Hij is overleden tusschen Januari
1660 en Maart 1662. Zijn broer Frans is ‘voogd
over zijn kinderen.
Een zoon van hem was wellicht Cornelis Hendricxz van Nes, van Noordeloos, vermeld 1 Dec.
1699 (idem, dl. 90).
l) Te Gorinchem bestond ook een familie van Neech, spruitende uit
sen W&?evn van Nes&. Haar leden waren schippers.
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110. Cornelis oaf& Nes, is j- vóór 20 Jan. 1660. Hij huwde
viermaal en wel:
10. Heylkelt Claes Wouiersdr.
20. Anna Cornelisdr. de Greeff.
30. Mary Aertsdr.
4O. Qriet Pieter&., alle 4 overleden vóór 20 Januari
1660.
Uit het le huwelijk sproten:
IIIa. Claes van Nes, compareert 20 Jan. 1660.
.
IIIb. Geertgen van Nes, idem.
111~. Maryken van Nes, idem.
IIId. Yaryken van Nes, 20 Januari 1660 nog onmondig
en onder voogdij van haar oom Hendrik van Nes,
evenals de volgende kinderen.
EBn van bovengenoemde Marijkens huwde Joris
Vinck Aertss. Zij was 1’7 April 1692 overleden.
Volgens de gewoonte dier dagen droeg één van
haar kinderen den naam zijner moeder. Hij heette
Claes van Nes Jorisz.
Uit het 2e huwelijk:
IIIe. Cornelis oan Nes.
Uit het 30 huwelijk:
IIIf. Jaepgen van Nes.
Uit het 4e huwelek:
IIIg. Anneken van Nes.
IId. Frans van Nes. HG woonde in 1652 te Noordeloos.
Van de door den heer Hofmañ genoemde personen
komen enkele voor in een Gorcumsche Schepenacte van
20 Oct. 1697 (FXIV, dl. 20) als broeders en zuster:
Adriaen van Nes, schout op Noordeloos en Claes &rnE
Reyersz als man eE voocht van Baria van Nes zijn
huysvr. en zioh sterok makende voor Aerdt van Nes,
h&re broeder, buyten slants wesende etc.
Weer _C 50 jaar later woonde te Leerdam D. Jordanus a Pavort. Hij was gehuwd met Cornelia van Nes.
Dit echtpaar laat tussohen 1666 en 1661 een aantal
kinderen doopen. Getuigen daarbij zgn: Annetje Cornelis, weduwe van sal. capteyn van Nes, Aert van Nes
Gapt., Jan van Nes, . . . . van Nes, huysvr. van Adriaen
Cleyn.
H. WIJNAENDTS .
‘s-Gravenhage.

Rosenburg (van). Weet iemand geboortedatum en
-plaats en voorouders van Anna van Rosenburg, gehuwd
met den bekenden staatsman Simon. van Beaumont
(Middelburg 18 April 1603, den Haag. 11 Mei 1603,
Delft 12 Mei)?
‘s&avenhage.
M. L. DEUOKEB-C~OIEET VAN U CHELEN .

Pitsch-Oxenburg. (L, 96). Qeorge Frederik Pitsch,
kapitein-luitenant in het regiment dragonders van generaal-majoor bargn van Massow en Johanna Oxenburg,
wonende te Vollenhove, zijn op 8 November 1706 te
Beulake getrouwd op attestatie van Vollenhove en Namen.
Op denzelfden dag werd te Beulake hun dochter
Marta Margareta gedoopt.
A. H.
2.
Rees-Pusch-Paravicini. Aanvulling gevraagd : Pieter
Rees, geb. Dordrecht 17, ged. 19 Febr. 1698, Vendhg
b. d. Inf. 1726, bij de Dragonders 1738, Kornet b. d.
Cav. 1730, + Kampen 12, begr. Bovenkerk 17 Oct. 1739,
zn. van Mattheus en Pieternella Backus.
Tr. . . . . (oudste zoon ged. Nijmegen 17 Juli 1733)
Rosina Charlotfa Pusch, geb. Breda(?) . . . ., f . . . ., dr.
van . . . . en . . . .
Z;j hertr. Breda (Groote K.) 19 Juni 1742 Johan David
de Parnvicini.
W . VAN MAANEN.
Amsterdam.

Rijswijck (van), (XLVIII, 279). Jonker R+wZjck,
vaandrig, liet le Dokkum de volgende kinderen doopen :
19 Dec. 1666 Juliana ; 30 Mei 1668 Elysabeth en 20
Juli 1669 Lysbeth.
A. H.
2.
Spiegelmaker Spanjaard. Gevraagd bijzonderheden,
plaats en datum van overlijden van Jacob Spiegelmaker
Spanjaard, ged. gereformeerd te Medemblik 1 Mei 1771,
zoon van Dtrk Dirksz. Spanjaard en van Debora (Dieuwertje)’ Spaander Pieter&., secretaris, raad, later maire
van Medemblik; wijnkooper aldaar en dijkgraaf (18081819) van de Vier Noorder Koggen; tr. 1. Hester Pan,
dr. van Mr. Thacle Pan, pres. schepen, enz. te Enkhuizen
(huw. voorw. voor Mr. A. v. d. Ramshorst Roldany te
Enkhuizen 24 Aug. 1792 en mut. test. 30 Mei 1793 voor
notaris Mr. N. Groot Jz. te Medemblik). Een zoon uit
dit huwel., Dirk Spanjaard, geb. Medemblik 31 Aug.,
ged. 8 Sept. 1793; tr. 2. Leonarda van Reverhorst (huw.
voorw. notaris Passchier Soetbrood, Leiden, 30 Sept. 1797),
met wie hij mut. test. maakte 22 Mei 1804 voor notaris
Groot voornoemd, waaruit blijkt, dat Mr. Jan Spanjaard
testateur’s broeder is en dat zQn zwager Mr. Gerrit Pon
te Hoorn woont.
Mr. J. BELONJE.
Alkmaar.
__ Wallenstein (van). Is i?_+&iie& -bekend omtrent een
huwelijk van H&*man vayr (von) Wallenstein, geb. Cassel
18 Mei 1647, Kapitein infanterie in Nederl. Staatschen
Dienst, vermeld (HaagjUfreoht) 1678/80, niet qeer in
1681, toen vermoedelijk reeds gestorven?
‘s-Gravenhage.
M. L. DRUCKEJGCGOISET VAN U CHELEN.

Wilde (de)-Hustinx,Weet iemand den huwelijksdatum
te Doesburg, geboorten en ouders van Hejldrik de Wilde
(Wilt) en Elisabeth. Hustinx (Hustice), uit wier echt in
1736 een zoon geboren werd ?.
M. L. DRTJCKEB:CROISET VAN UCHELEN:
%-Qral*enhage.

Onbekend wapen. ,(LIII,, 94). Mag ik den Heer van
Maanen ook verwijzen nay den jrg. 1919 van den
,Ned. Leeuw”, kolom 41, vraag Perk+. octten.? Het
aldaar geciteerde wapenboek was, of is nòg, eigendom
van Mevr. Stratenus v. Voshol-Visscher .te Utrecht.
Zeist.
J. v. LE E U W E N .
‘-..
INHOUT)

1035, No. 3.

Bestuursberiohten. - Striana. 11. De eerste heeren van Zevenbergep. (Twee niet gepubliceerde 16e eeu\nrsche oorlqnden), doar Jhr.
Dr. Th. van Rheineok Leyssius. - De oudste generaties vaq .een
Goroumsche familie Colff, do& H. Wijnaendts. - Eenige gegevens
Drabbe, door W. E van Dam van Isselt. - Korte mededeeringen:
van Doorninok; Claes van (de) Werve; Familie-aanteekeningen van
Breda; Storm van ‘s Gravesande; Wapenborden in de Ommelanden
tussohen Eems en Lauwere (X68-1826). - Vragen en antwoprden:
Abbensets-Heptmeyer; Beymans; Bl&in$ Bynkershoek (van)-vangeaumont-van Buytenhem ; CoevenhoveJn) (ren) ; Dibbets; Graafwe$it(‘s) ;
Lemkena; Mulet-van Ernst; Nes van)i Pitsch-Oxenburg; Reea-PusohParavicini; Rosenburg (van) ; ’ B i&w$k (van); Spiegelmaker Spanjaarrd; Wallenstein (van); Wilde (de)-HuBtinx. 2 Onbekend wapen.
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In den hoogen ouderdom van 89 jaren overleed te
Berlijn de ook buiten zijn vaderland zeer bekende, verdienstelijke heraldicus Gus t av A. S ey ler, de laatst
overgeblevene der oprichters der Ver. ,,Herold” aldaar,
schrijver van het in 1886 verschenen standaardwerk
,Qeschichte der Heraldik”. Na deze belangrijke uitgave
publiceerde hij in le94 zijn ,,Geschichte der Siegel”,
terwijl de overledene bovendien groote bekendheid verwierf door zijn voortreffelijken arbeid ten behoeve van
den zoogen. ,nieuwen Siebmacher”, waarvoor hij de
wapenboeken bewerkte der Duitsche souvereinen en
landen, van den uitgestorven Beierschen en Wurtembergschen adel, van den adel van het Rijnland en van
Westfalen, van de Duitsche gilden, bisdommen en kloosters en - in niet minder dan 12 deelen, waarvan het
laatste in 1928 het licht zag - van de niet-adellijke
Duitsche geslachten. Zijne werken leggen niet alleen getuigenis af van zijne buitengewone kunde op heraldisch
gebied, maar doen hem ook kennen als een zeer bekwaam genealoog.
Ook ons Genootschap erkende zijne groote verdiensten
door zijne benoeming in 1889 tot correspondeerend
lid, terwijl hij in 1923 - naar aanleiding van het 40jarig bestaan van het Genootschap - met het eer el i d m a a t s c h a p ,werd vereerd.
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De eerste generatiën van het geslacht

nae haeren man, ende nae haer vaeder genaempt Soetgen Cornelisdr., welcke Soetken hadde vier susters, d’eene
genaempt Bryetken, Heyitgen, Digna, ende d’andere Neeltgen, genaempt Neeltgem Jan Denistoensdr., de moeder
van Mariken Jacobsdr. van Rosendael zaliger, mitsgaders
twee broeders, den eenen genaempt Adriaen ende d’ander
Willem, Cornelis’ soonen, welcke Adriaert Cornelisz. is
geweest die grootevaeder van Jacob Cornelisz. Back,

de Gijselaar,
door Jhr. Dr. W. A. BEELAERTS

VAK

B LOKLAND.’

De heer P. M. van Walchren heeft in jaargang 1928
van ons maandblad een opstel geschreven (kol. 4 B .V.),
getiteld : ,Een vergeten tak van het geslacht de Gijselaer en een weinig bekend kunstenaar”. Ter verduidelijking gaf hij daar het volgende genealogische staatje,
ontleend aan de familiepapieren.
Cornelis de Gijselaer van Ophesseling.

I
I

I

Adriaan Cornelisz

Willem Cornelisz.

I
Ï

Conaelia Ariemz.

I
Ï
Cornelisz.

Jacob
raed i. Dordrecht 1576
oud raed in wette 1568

X

Adriaentje Adriaensdr.
dood in 1577.2.7.

Comelis’Jacobs de Gijselaer

X

Maritje Mathijsdr.

I

Geleyn, geen kinderen.

I

Geleyn Cornelisz.
woonde 1583 in
n Hamborgh”.

I

CorneLi8 Corneliss.
onthoofd om de religia
1572
(wordt elders zoon van
Koppen de G. te Dordrecht genoemd).

Jacob Jkobs de G.
X 28.10.1576 D.
Griete Ariaensdr.

Adria& Jacobm.
had een dochter.

requirant alhyer. Verclaerende voor redenen van haere
weetenschap, dat zij wel gekent heeft haer m o e d e r s
vaeder ende de voorsz. Adriaens vaeder, die genaempt
was Cortlelis van Overhesseling, ende dat zij in zijn uterste
bij hem geweest is, ende dat hij in sijn sterven seyde:
Set deur ende veynster op ende seght :Willecoem heylige
doot. Verclaerende voorts, dat den vaeder van haer
getuyghe in eenen winter, zeere gevroosen wesende, mit
eenen waegen mit laecken gecomen is van Antwerpen
op ten Berch over 4s op Dordrecht voer de deure van
den voersz. Adriaen, alwaer hij den waegen met laecken
gelost heeft, wonende denselven Adriaem tot dier tijdt
opten houck van de Wijnbrugh, daer d’voersz. requirant
nu woonende is.
Compareerde mede Janneken Frankendr., oudt LXXII
jaeren, juramento dicit, dat zij dickwils tot huyse van
Mariken Jansdr. van Rosendael verkeert heeft ende haer
diokwils heeft hooren seggen: Dese vrou (denoterende
de huysvrouw van Jan Adriaensz. schreynwercker)
noempt mij nichte, maer ick ken se nyet.
Verclaerende mede Aertgen . . . ., oudt omtrent LX
jaeren, mede alhier comparerende, ende verclaerde bij
eede als boven, dat zij deposante wel acht jaeren is
geweest dienstmaecht van de voorsz. Mariken Jansdr.
van Rosendael, ende dat hair deposante oversulcx wel
kennelijk is, dat d’huysvrouwe van d’selve Jan Arentsz.,
schrijnwercker, altemet voerbij de doore van de voern.
Mariken van Rosendael passerende jegen deselve Marycken seyde: Goeden dach, ofte Ghoeden avont, nicht;
waerop d’zelve Marycken jegen haer deposante seyde:
Dese vrouwe (denoterende dzelve huysvrouwe van den
voorsz. Jan Arienssz., schrgnwercker) heet mij nicht,
mair ick ken se nyet. Affirmerende voorts sij deposante,
dat sij nyet en weet, dat d’ voorn. huysvrouwe van
den schrijnwercker oyt over den dolper 1) bij de voorn.
Marycken van Rosendael geweest is.
(Gem. arch. Dordrecht: R.A. no. 716, fol.49 “““.)

Sedertdien zijn de bedoelde familiepapieren door Jhr.
Mr. Dr. N. C. de Gijselaar aan ons genootschap gegeven.
Raadpleging daarvan - met diens machtiging - heeft
mij geleerd, dat bovenstaand staatje voor uitbreiding
vatbaar is en wat betreft de eerste vier generatiën in
hoofdzaak is ontleend aan enkele Dordtsche schepenacten
waarvan, niet-gewaarmerkte afschriften voorhanden zijn.
De inhoud dezer acten kwam mij voor het bewijs van de
afstamming van het geslacht de Gijselaar zoo belangrgk
voor, dat ik meende tot publicatie over te moeten gaan,
te meer nu deze familie opnieuw zal worden opgenomen
in Nederland’s Patriciaat - voor zoover die niet behoort
tot den Nederlandschen Adel - en het dus wenschelijk
is de gronden te kennen, waarop de te publiceeren
afstamming steunt.
Toen eenmaal dit besluit was genomen, rezen echter
enkele moeilijkheden. In de eerste plaats was het ge11.
wenscht, deze afschriften vooraf te toetsen. De archivaris van Dordrecht, Mr. J. J. Beyerman, was zoo Actum coram
Ter instantie van Jacob
welwillend zich hiermede te belasten, maar bij zijn Jan Adriaensz. Cruyenier,
Cornelisz. Back c u m
onderzoek bleek helaas, dat, een der afschriften (zie schepen
suis met d’andere erffhieronder no. IV) niet meer kon worden gecollationeerd, 13”” Augusti ao. 1 5 8 3 .
gen. ende descendenten
daar het schepenprotocol, waarin deze acte moet hebben extract om Jan Ariensz.
van de Qijselaers.
gestaan; teloor is gegaan, hetgeen reeds lange jaren
Digna Thielmansdr., wede wijlen Jan Maesz., schipgeleden moet hebben plaats gehad.
timmerman,
oudt negen ende tachtig jaeren Lamberti
De bedoelde acten volgen thans naar volgorde van
toecomende,
jurate
2, dicit, dat haer getuyge wel ken-,
hare beteekenis :
nelyk es, dat haer getuyge ouders wel laecken getocht
1.
hebben opten houck van de Wijnbrugge deeser stede,
Ter instantie van Jacob daer jegenwoordich Jacob Back wonende es, van eenen
Actum coram
Cornelisz. Back cum suis, Arien Cornelisz. Ende dat haer overdien kennelyk ende
Jan Andriesz.
waerachtich es, dat denselven Arien Cornelisz. was een
140” Martii 1583.
requiranten.
broeder van de moeder van Stoffelken Lams, de huysStoffelken Lams, huysvrouwe Cornelis Jansz., glaesmaker, oudt omtrent LXXVIII jaeren, juramento dicit,
1) Lees: dorpel.
dat haer moeder genaempt is geweest Soetken Lams
2, Sic.
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vrouwe jegenwoirdich van Conzelis Jansz., glaesmaecker,
ende dat d’zelve Arien Cornelist. ten echten huysvrouwe
hadde eene genaempt Maryken, anders in de wand e1 in ge Mat*ijken Vijf Penningen, d’welcke Arien Cornelisz. bij dezelve zijne huysvrouwe geprocreert hadde
vier kinderen, twee soonen, d’eene genaempt Cornelis
A r i e n s e . ende d’ander Gelejjn Arienst., ende dochtere
genaempt Neesken Ariensdr. ende d’ander Yken Ariensdr,
d’welcken voren 3, geprocreert hadde vijff kinderen als
Jacob Cornelisz. in den Black, Arien Cornelisz., houtooper,
d’weloke overleden es zonder echte kinderen achter te
laeten, Beleyn Cornelisz. Oijselaer, gewoont hebbende
buyten die Vuylpoort in Hamborch, Cornelis Cotvaelisx.
Gijselner, die in den Ruygenhil om die religie wille
gedoot is, ende Neelkem Cortzelisdl., in haeren l e v e n
huysvrouwe van Rochus den Corten, comen4). Ende
d’voorsz. Qeleyn. Ariensz. is overleden zonder descendenten
achter te laeten ende duersteecken werde. Ende Neeskes
Ariensdr. heeft bg haeren echten manne geprocreert
twee kinderen : een zoen genaempt Jacob Cornelisz. Back,
tegenwoirdich in leven, ende een dochter genaempt
Neeltgen Cornelisdr., die in haeren leven ten echten
manne gehadt heeft Abraham alias Abraham den Wael,
droechscheerder. Ende d’voorsz. Yken Ariensdr. is overleden zonder kinder achter te laeten.
Verclarende voorts, dat sij getuyge oick wel gekent
heeft eenen Arien Jansz. Crul, alias Arien Swarten Pier,
wesende een scryenwercker van zijn ambacht, verclaerende voer redenen van haere wetentschap, dat zij op
de bruyloft van denzelven Arien Jansz. geweest is, sonder
dat zij oyt gehoort oft heeft tonnen bemercken ofte
verstaen, dat deneelven Arien Jansz. Cru1 ofte Arien
Swarten Pier geweest is van de vrunden van wijlen
LMr. Joris Jansz. ofte die G+elaers, maer wel gehoert
ende gesien heeft, dat denzelven Mr. Jorisdr. ende die
requiranten alhier vrunden geweest ende groot0 vrientschappe metten anderen gehouden hebben. Verclaerende
voorts, dat zij den voorn. Mr. Joris Jansz. wel gekent
heeft, ende verclaert voor redenen van haere wetenschap,
dat haeren broeder Jacob Thielmansz., procurator van
de Augustinen, bij denzelven Mr. Joris Jansz. ter schoele
gegaen heeft.
(Gem. arch. Dordrecht: R.A. no. 716, fol. 81.)

rechteren. In oirconde desen brieve gegeven opten XIIIon
NoTembris 1673.
(Gem. arch. Dordrecht: R.A. no. 730, p. 66.)

111.
Wij Cornelis heeren Henricxsz., Jan Adriaensz. ende
Blasius Brouwer Aerntsz., schepenen in Dordrecht, orconden ende kennen, dat voir ons quam Jacob Cornelisz.
Back ende bekende duechdelyk schuldich te zijn Adriaetlken Adriaensdr., wede wijlen Jacob Cotxelisz. @jselaer
zaliger, die somma van acht ende dertich ponden groiten
Vlaems, ter cause van geleenden gelde, te betaelen alle
jaeren opteo 4 011 Novembris thien ponden groiten Vlaems
ter volre betaling0 toe, daer d’eersten dach van betalinge
wesen zal1 den IIIIen N o v e m b r i s ao. XVc vier ende
tseventich naestcomende, hiervoeren verbindende zijn
persoen ende alle zijne gueden, roerende ende onroerende,
ende specialyk een geheel huys ende ertve met zijn
toebehoeren staende sen de lantzijde opten houck van
de Wijnbrugge deser stede, daer hij nu ter tijt inne
woent. Ende dit onder verbant van allen rechten ofte
Bedoeld wordt hier de voorpll. Cornelis Ariensz.
4) T. m.: koopman.

3)

IV.
A d a m Voecht, als man ende voecht van Aeltken Ja-

cobsdr., Adriaen de Vries Jacobsz., als man ende voecht
van Marichen Jacobsdr., Adriaen Jacobsz. voor hemselven,
ende Rochus Cornelisz., comen, als voecht van ‘t weeskint van Jacob Jansz. ende tsamen in deesen vervangende Cornelis Jacobsz. ende Jacob Jacobsz. haer schoonbroeders en broeders respective, alle erffgenamen van
Jacob Cornelisr. Oiselaer ende Ariaentken Ariensdr., zin
huisvrouw. Ende hebben in der voors. qualité geconstitueert ende machtich gemaeckt Jacob Claes Ulricxz.,
procureur voor de camere judicia10 deeser stede, omme
van wegen ende uuytten naeme van hen constituanten
te mogen vorderen ende mat recht innewinnen, recht
daeromme spreecken totter decisie van der saecke toe,
alsulcke pachten, renthen ende andere schulden, als men
hen constituanten in der voorn. qualitb eenichsins in
den lande van den Ruyghenhille ofte elders schuldich
mach zijn. Gevende hem voorts speciale macht ende
zonderlinge bevel om van wegen ende uuyten naeme
van constituanten te moegen met eenen yegeliken accorderen ende transigeren, ende voorts haerluyder landen
ende andere onroerende goederen gelegen in den Ruygenhille ende elders te moegen veralieneren ende vertoepen, behoirlike conditie ende overdracht0 daervan
te doen, den coopers daerinne te vestigen, behoirlike
waerborge te stellen naer coustuyme van der plaetse,
daer d’selve gueden gelegen sullen zijn,. . . .
Actum den 40 Januarii ao. 1674 stilo
communi ooram Cornelis Evertsz.
(Ongecollationeerd.)
V.
Wij Willem Boucquet Blasiusz., Pieter Muys Jacobsz.
ende Wouwerick van Steenhuysen heeren Cornelisz.,
scepenen in Dordrecht, oirconden ende kennen, dat
voer ons quamen Jacob Jame., die ten echten wijffve gehadt heeft Lyntgen Jacobsar., ter eene, ende Jacob
Cornelisz. in den Black, oudtraet in wette deser stede,
als grotevaeder ende voocht van Cornelis Jacobsz., oudt
een jaer, onmondich achtergelaten weeskint van den
voorsz. Jacob Jansz., geprooreert bij de voorsz. Lytltgen
Jacobsdr., ende met consent van de burgemeesteren ende
oamere deser stede als oppervoechden, ter andere zijden,
ende bekenden de voorsz. comparanten in der qualite
voorsz. onderlinge met malcanderen geschift, gescheyden
ende gedeelt te hebben alle die goeden, roerende ende
onroerende, insohulden ende uuytschulden, geen van dien
uuytgesondert, soe g r o e t ende cleyn a l s d e voorsz.
Jacob Janssoen metter voorsz. Lyntgen Jacobsdr. gemeen
beseten heeft in ‘t leste van haeren levende lijve, in
der manieren hiernaer verclaert, e. q. s.
In oirconden desen brieve gegeven opten 2en Aprilis
1668 stilo curie Hollandiae.
(Gem. arch. Dordrecht: R.A. no. 727, fol. 68.)
Op grond van deze gegevens, aangevuld met die,
welke de vroegere gemeente-archivaris van Dalen aan
den heer van Walchren verschafte (zie jaargang 1928,
kol. 8/9) kan de navolgende ,staat wofden opgemaakt:
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Cornetis van &erhesseling.

I
Cornelisz.,

l
I
Soetken,

I
Willem Cowaelisz.,

Arien
lakenkooper te Dordrecht,
ti. Maryken, al. M. Vijf Pemingen.

tr. Lam.

koopman.

I

I

I

I

Neeltgen
al. N. Jan Deniszsdr.

Digmz.

Heyltgen.

Gryetken.

I

I
I
Cornelis Ariensz.,

I

Ariensz.,
1_ kinderloos
(doodgestoken).
Geleyn

i r . Lijsbeth Adrìaensdr,
die hertr. Adriaen Dirca:
Black, wed. 1550.

I

Mariken Jan&.
van Rosendael,
dood 1583.

Stoffelken Lams,
geb. f 1505, leeft nog 1583,
tr. Cornetis Jansz.,
glazenmaker.

Yken,
i_ kinderloos.

Neesken,
tr. Cornelis
(Back?)

I
I

l

I

I

I
I

I

I

Jacob Cornelisz.
Arien Cornelisz.,
Geleyn Cornelisz.,
Ggselaer in den Black,
houtkooper,
woont in ,,Hamvermeld 1550, laken+ kinderloos.
boroh” buiten
kooper te Dordrecht
de Vuilpoort te
1561, raad sld. 1562,
Dordreoht.
oudraad ald. 1569,
dood 13 Nov. 1573, Ir. Adrìaenken Adriaensdr., wed. 1573, dood
I
I

I

Cornelis Jacobsz. Giseler,
Jacob Jacobsz.,
vermeld 1574.
vermeld 1574,
tr. Dordrecht 28 Oct. 1576
Griete Ariaensdr.

I

Adriaan Jacob&,
vermeld 1574.

Neeltgen,
dood 1583,
tr.
Abraham
de Wael,
droogscheerder.

Jacob Cornelisz. Back,
woont 1573 in het huis
zins grootvaders A.
Cz. a/d. Wijnbrug t e
Dordrecht, nog vermeld 1583.

Neelken,
dood 1583,
tr. Rochus
Cornelisz. de
Corte,
koopman,
vermeld 1574.

4 Jan. 1574.

I

I

I

I

Cornelia Cornelìez.,
,,in den Ruygenhil om die religie
wille gedoot.”

-

I

Aeldken,
tr. .Adam Voecht,
vermeld 1574.

I

MaJichen,
tr. Adriaen de
Vries Jacobsz.,
vermeld 1574.

I

Ly’ntgeti,
dood 1569,
tr. Jacob Jansz.
vermeld 1569.
I

Cornelis Jacobsz.,
geb. f 1568, verm. 1574.

Deze staat zal echter weinig bevrediging schenken,
daar die bijzonder arm is aan jaartallen. Van de eerste
generatie, Cornelis van Ovsrhesseling, kunnen wij slechts
gissen, dat hij vermoedelijk eerst na 1610 te Dordrecht
is overleden, daar zijne kleindochter Stoffelken Lams, die
14 Maart 1683 omtrent 78 jaren oud was en dus omstreeks 1603 moet zijn geboren, hem nog heeft gekend
en bij zijn overlijden tegenwoordig is geweest. Vóór 1660
is niet ‘één jaartal bekend en nadien worden wij te dezen
opzichte nog zeer spaarzamelijk ingelicht. Bovendien
schijnt het op grond van de hier medegedeelde gegevens de vraag, of de geslachtsnaam de QEjselaer wel
vóór 1660 is gevoerd.
Ten einde aan deze bezwaren zoo mogelijk eenigermate tegemoet te komen heb ik mij een vluchtig onderzoek ten gemeente-archieve te Dordrecht getroost, waarbij
ik gebruik heb gemaakt van de wetenschap, dat de te
zoeken personen laken.koopers zijn geweest. Ik nam
daarom ter hand de oudste gildeboeken der lakenkoopers
en der droogscheerders te dier stede. Deze gaven veel
nieuw licht en bovendien w a s de ambtenaar ten gegemeente-archieve, de heer Lips, zoo vriendelijk mij
inzage te verleenen van zijne in den loop der jaren
gemaakte aanteekeningen betreffende de @jselaer’s, op
grond van welke laatste ik o. a. kan mededeelen, dat
reeds 6 Maart 1408/9 een Pieter Qhiselaer te Dordrecht
een huis heeft gekocht; of deze in eenig genealogisch
verband staat met latere naamgenooten aldaar, is echter
vooralsnog niet gebleken.
Het oudste gildeboek der lakenkoopers (n’ 16 van
het Gilde-archief) leerde mij, dat Cornelis Adriaenst.
(generatie 111) deken is geweest van het St. Ponciaensgild tusschen 1631. en 1642, en nu en dan uitdrukkelijk
als d e Ghyselae,, wordt vermeld (zie b.v. fol. 91vso en
fol. 92). Van groot belang is voorts de inschrijving op
fol. 63:
Upten 14 Meye a” 76 es int gilt gecomen C o r -

nelis Jacopssz. d e Oyselaer 5) ende h e e f t b e t a e l t
s i j n g i l t w i n n i n g h e ende sijn paenpond ende sijn
s t a l i s gecomen v a n sijn b e s t e v a e r Comelis
Ariaensz. Byseluer 6), ende en hadde geen kinderen.
Op deze inschrijving volgt die van zijnen neef Jacob
Cornelisa. Back 7), dien wij in 1683 als bewoner van
het huis zijns grootvaders Arien Comelise. (de Gijselaer)
hebben leeren kennen :
Upten 1 Octobris au 76 is int gilt gecomen Jacob
Cornelis Back ende heeft betaelt s\jn giltwinninge
ende sijn paenpond, ende sijn stal 1s gecomen van
Jacop Comelisz. Qyselaer, ende hadde tot kinderen
dese naevolgende: Cornelis Jacobs Back, Rokus Jacopsz. ende Neelken Jacops.
Een jongere broeder van Comelis Jacobsz. de Qìjselaer,
met name Ariaen Jacobsz. Qijsselaer, werd 12 September 1683 in het gilde opgenomen (fol. 67). Deze had
toen twee kinderen: Jacop en Ariaenken, en zijn stal
kwam 16 Januari 1607 aan Dirick Janssen (fol. 62).
Het oudste gildeboek der droogscheerders (Gildearch. no 381) bleek niet minder belangrijke gegevens
te bevatten. Immers dit leert ons, dat Cornelis Ariensz.
die ffzjselaer (ghneratie 111) reeds vóór 1626 in het gilde
is opgenomen. Herhaaldelijk nam hij leerjongens aan;
het laatst met ingang van 14 September 1644, waarbij
staat aangeteekend : ,,die Gijsselaer es i n t s e l v e jaer
gestorven. Zijn zoon, Jacop Corntilis Ariaensz., o n s e
giltbroeder, werd ingeschreven 26 Juni 1628. Zelf tot
de jaren des onderscheids gekomen, werd hij in het
jaar van overlijden zijns vaders, 1644, aangeduid als
,,die j o n g e Qijselaer” en sedertdien nam hij telkens
6, Zijn stal kwam 4 Xei 1589 aan Hendrick Willemsz. (fol. 58~~0).

6) Hier heeft eerst gestaan, dat z;jn stal was gekomen van ,,sijn
vader Jocop Cornelisz.“, hetgeen echter onmiddellijk is veranderd als
boven is weergegeven, vermoedelQk in verband met de volgende
inschrijving.
7) Hij was in 1599 en volgende jjaren deken van het gilde (zie
fol. 73vso e.v.).
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leerjongens aan ; het eerst Rochus Cornelisz., 6 September 1646, die later met zijne zuster Neelken trouwde.
Met ingang van 14 Juni 1668 deed hij zijn eigen zoon
Jacop Jacopss. ffisellaer inschrijven, die 17 Januari
1676 als leerknecht van Cornelis Blasius andermaal te
boek werd gesteld. Diens oudere broeder Cornelis Jacobsz. Black was reeds 10 October 1666 leerknecht geworden s) en nam als Cornelis Jacopr. Qhyselaer 8 Augustus 1676 zijnen neef Cornelis Jacopz. Back g, als
eoodanig aan.
Ook Qleyn Cornelisz. vond ik in dit gildeboek vermeld,
en wel als leerjongen in 1636, daags na St. Maarten
in den winter.
Zoo blijken de Dordtsche gilde-archieven een schat
van gegevens te bevatten en ik ben overtuigd, dat
nopens de de Gijselaar’s zoowel daarin als in de schepenprotocollen nog heel wat is te vinden, vooral wanneer
niet, alleen op den geslachtsnaam, doch ook op de patronymica wordt gelet.
,

Loten-Heydanus-Burman.
Aanvullingen, medegedeeld door
Jhr. Mr. Dr. J. R. C LIFFOBD K OCQ VAN BREU~EL.
Op het artikeltje, onder bovenstaand opschrift in de
Maartaflevering van dit Tijdschrift gepubliceerd (LIII,
k. 87 vlgg.), bereikten der Redactie en mij verschillende
brieven met, aanvullingen o.a. van onze Medeleden W,
van Maanen, W. A. A. J. baron Schimmelpenninck van
der Oye van Duivenvoorde, Mr. J. Belonje, J. van
Leeuwen en van het Correspondeerend Lid Heinrich
Müllers te Frankfort a/M., terwijl ik zelf uit biographische woordenboeken nog eenige aanvullingen
vermocht op te sporen. Teneinde de aanvullingen en
wijzigingen zoo systematisch mogelrj’k te geven, en
om niet, in herhalingen te treden, scheen het gewenscht
om de verschafte mededeelingen, waarvoor ik bij dezen
mijnen hartelijken dank betuig, te vereenigen in een
overzicht, dat, zich aan bovenbedoelde publicatie van
k. 87 en vlgg. zou aansluiten. In overleg met den Heer
Redacteur nam ik dit werk op mij, waarvan het resultaat
hieronder volgt:
ad 1. Omtrent Abrahamus Heydanus wordt medegedeeld, dat, hij gedoopt, werd in de Nederlandsch Hervormde Gemeente te Frankenthal (Pfalz) 2-8-1697 (als
geboortedatum wordt, opgegeven 13 Juli of 1 Augustus
van dat jaar) als zoon van Ds. Caspar Heydanus (won
der Heyden), predikant aldaar en van Clara von dem
Borne of Clara van Varick gezegd van den Borne; hg
werd als student te Heidelberg ingeschreven 22-9-1619,
was Waalsch Predikant te Naarden en Leiden, Professor
te Harderwijk en Leiden en werd als zoodanig in 1676
afgezet. Hij huwt Amsterdam 18-6-1627 Sarah Loten,
geboren aldaar en gestorven Leiden 16-8-1669.
ad 11. Franciscus Burmannus, de tweede man van
Maria Heydanus, was predikant, te Hanau (1660) en
Subregent van het Staten College te Leiden (17-9-1661),
8) Een Aden Jaeooepsoen Bloeck werd leerknecht in 1551.

‘J) Diens jongeren broeder Rokus Jacopsz. Back deed zijn vader
Jacop Corne.%s Back met ingang van 15 Mei 1579 insohriven. Laatstgenoemde was op zijne beurt 2 April 1547 leerknecht geworden van
Jan van Naerssen.

Dr. Theol. honoris causa te Leiden (23-10-1661) en sterft
te Utrecht 12-11-1679. Hij werd Professor in de Theologie te Utrecht 12-11-1662, waarnaast hij in 1664 predikant te Utrecht werd en in 1671 Professor in de
Kerkelijke Geschiedenis aldaar. Hij bedankte tot tweemaal voor een beroep als Professor naar Leiden. Twee
zijner kinderen, n.1. Josina en Abrahamus stierven jong.
ad TIL Petrus Burmannus werd geb. Utrecht 6-7-1668,
st. Leiden 31-3-1741, liep in twee jaren tijds het Utrechtsche gymnasium af (1679-1681), studeert klassieke talen
en rechten eerst te Utrecht, dan een jaar te Leiden
(ingeschr. als student aldaar 24-9.1686), promoveert, Maart
1688 te Utrecht .in de Rechten. Hij werd 1696 buitengewoon Hoogleeraar in de Welsprekendheid en Dichtkunst, te Utrecht, en 1698 gewoon Hoogleeraar aldaar
en in 1703 tevens Prof. in de Romeinsche Staatsinstellingen. Hij was in 1703 en 1711 .Rector Magnificus te
Utrecht. In 1716 volgt z$e benoeming tot Prof. in het
Grieksch en de Welsprekendheid te Leiden, waaraan
later nog de professoraten voor Vaderlandsche Geschiedenis en Dichtkunst werden toegevoegd, in 1724 wordt
hij bovendien Bibliothecaris der Leidsche Universiteitsbibliotheek. Ook in Leiden was hij tweemaal Rector
Magnificus nl. in 1720 en in 1736.
Hij huwde in 1691 en zijn schoonvader Caspar Clotterbooke was niet Burgemeester van Delft maar van
den Brie1 en werd in 1672 bijna gelijk met de de
Witten vermoord. Uit dit huwelijk moeten niet 7 maar
10 kinderen zijn geboren, waarvan slechts twee hun
vader overleefden, nl. Frans en Caspar. Deze Frans was
geboren in Leiden en ging, na fraaie letteren te hebben
gestudeerd, in krijgsdienst, waar hij het, tot luitenant
kolonel bracht.
ad IV. Het Nieuw Biographisch Woordenboek IV, p.
360 geeft op, dat Caspar werd geboren Utrecht 12-4-1695,
en st. Kamerik 22-8-1766. Als sterfdatum zijner vrouw
wordt daar opgegeven lO-l-17?0, terwijl als huwelijksdatum wordt vermeld 8-9-1716.
ad V. Mr. Jacob Fabrice Barman, geb. Utrecht 1311-1718, Raadsheer in den Edelen Rade en den Souvereinen Leenhove van Brabant en den Lande van
Overmaaze, ob. 1-6-1766, ondertr. Amsterdam 2-12-1740
Anna van der Strengh, geb. Amsterdam 1724, ob. 301-1746, dr. van Pieter van der Strengh (wonende op de
Binnen Amstel). Jacob Fabrice teekent als Burma.
ad VL Caspar Burman wordt Heer van Mathod genoemd ‘t welk in het Kanton Bern ligt. Hij, zijne dochter
en schoonzoon stonden peet bij den doop van Jhr. Oaspard Philippe Charles van Breugel op 14-1-1798 te
Culemborg.
ad Vbis. Jan Burman tr. Co01 (0. Utrecht 23-6-1746)
Aletta Goris Havelaar. Deze zou volgens Ned. Patr.,
160 jrg., p. 146 zdn geboren 22-9-1728 en sterft Utrecht
14-11-1783. Jan Burman’s sterfdatum wordt aldaar opgegeven als: Utrecht 26-10-1793, begr. Buurkerk. Zij
was de dochter van Zeger Cforis en Henrietie Geertruyd
van Ackersdijk.

ad IIIbis. Franciscus Burman, geb. Utrecht 16-6-1671,
sterft Amsterdam 22-9-1719, studeerde aan de Universiteiten te Utrecht en Leiden (ingeschr. 7 Jan. 1688)
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en te Amsterdam (iageschr. 12 Sept. 1692), werd 1696
predikant te Koudum, 1698 te den Briel, 1702 hofprediker der Staatsche gezanten naar Koningin Anna van
Engeland, 6 Juli 1703 predikaat te Enkhuizen, waar
hij 11-12-1’703 huwt met Elisabeth Thierens, geb. Delft
31-6-1677, gest. 20-11-1713 te Amsterdam?; 10-6-1700
werd hij bevestigd als predikaat te Amsterdam, 26-2
1715 aanvaardde hij het hoogleeraarschap in de godgeleerdheid te Utrecht en werd ia ‘t zelfde jaar hoa.
caus. Theol. Dr. Voor den cursus 17181719 was hij
Rector Magnificus.

respectievelijk in Ned. Adelsb. jrg. 1912, p. 428 en
Ned. Patriciaat jrg. 1910, p. 142.

ad IIIbis 3. Abrahamus Burman, geb. 16-2-1710, overl.
14 Mrt. 1769, ko,opmaa te Amsterdam, later te Alkmaar,
baljuw van Wimmeaum (reeds 1760) en schepen van
Alkmaar, tr. 10. Johanna Elisabeth van Buuren of van
Bueren, tr. 20. 1748 Maria Agatha van Vladeracken,
dr. van Geldoph en van Alida van Grotesteyn, overl.
6 Dec. 1776, eerder weduwe achtereenvolgens van Hendrik Hofman van Borneren, heer van Aalst en van J a n
vau Egmond van de 2Vyenburg.
Uit het eerste huwelijk van Abrahamus Burman 6
kinderen o.a.
1. Francina Jacoba Burman, geb. Alkmaar 26-6-1734,
ob. aldaar 18-3-1792. Zij testeerde te Alkmaar 30-1-1784
voor notaris P. de Lange en 22-7-1786 voor notaris
M. v. d. Burgh. Zij trouwt Amsterdam 24-6-1766 Mr.
Jacob vaa Foreest, Heer van Petten en Nolmerbaa,
geb. Hoorn 13-12-1731, gest. Alkmaar 6-11-1783, Schepen 1768, Vroedschap 17ti2, Hoofdofficier Kapitein van
het Oranje vendel te Alkmaar 1777, Gedep. ter prov.
rekenkamer v. Holland, Heemraad van Heerhugowaard
enz., zn. van Nanning van Foreest en van Jacoba de Vries.
2. Abraham van Buuren Burmannus, in leven laatstelik commies en equipagemeester ia dienst der generale
geoctroyeerde West Indische Compagnie, die test. 7 Mei
1777 op het Hoofdcas.eel St. George Delmina voor Jan
Willem Rails als le klerk op dat casteel, waarbij hij zijn
genoemde zuster tot uaiv. erfgename aanwees, die 29
Aug. 1780 van den Hoogen Raad brieven van beneficie
van inventaris verkreeg met committimus aan het gerecht
van Amsterdam en vervolgens bQ a&e, 30 Maart 1786
voor notaris v. d. Burgh voornoemd verleden, deze nalatenschap aanvaardde (zie nog acte v. dieazelfdea aotaris d.d. 29 Dec. 1786).

ad IVbis. Franciscus Burman, gest. Utrecht 10-4-1793,
iageschr. als student te Leiden 18-9-1720, predikant te
Katwijk aan den Rijn 1732, predikant te Nijmegen 1736,
aanvaardde 23-9-1743 het professoraat in de Godgeleerdheid te Utrecht, was ia 1746 Rector Magnificus aldaar
en kreeg er in 1771 het hoogleeraarsambt in de Kerkelijke historie bij.
Zijn huwelijksdatum was 16-9-1737 en zijne vrouw
heette Anna Qeertruyd van Leeuwen.
ad IVter. Petrus secundus Burman, sedert 1749 heer
van Santhorst (tusschea Voorschoten en Wassenaar, aangekocht van den oom zijner derde vrouw Mr. Willem
Fabricius); zijne weduwe werd 3 September 1778 met
dit huis door de Staten van Holland beleend. Hij werd
geboren Amsterdam 23-10-1713, gest. te Santhorst 246-1778, studeert te Utrecht en promoveert aldaar in
1734 tot doctor utriusque juris, in Juni 1736 volgde
zgae benoeming tot professor Eloqueatiae et Historiae
ia Franeker, ia 1741 kreeg hij er den titel Professor
Poeseos bij. Ia 1742 wordt hij professor ia de welsprekendheid en talen aan het Atheaaeum te Amsterdam, krijgt
ook daar den titel Professor Poeseos (1744) en Professor
Historiae patriae (1767).
Hij huwt 10 Maria Elisabeth van der Streng, gest.
Amsterdam 8-3-1746, tr. 2” in 1746 Auna _Z&u!/se, gest.
1747, en tr. 30 in 1748 Dorothea Aibertina Six, met wie
hij 28-7-1748 mutueel testament maakt voor notaris
Salst de Bruya te Haarlem. Zij was geboren 3-4-1728
als dochter van -Mr. Willem en Helerla Il’ilhelmina Fabricius.
Van zijn eerste vrouw had hij 3 kinderen, die allen
jong stierven. De onder 3 (dus recte 4) genoemde zoon
heette voluit Franciscus Petrus Burman; deze schoot
ia 1774 bij ongeluk op Santhorst zijne onder 6 (recte
7) genoemde zuster Etia ililnria dood, die toen 18 jaar
oud was. Deze Franciscus Petrus werd geboren ia 1766
of 1766 en schreef Lat@rsche gedichten.
De onder 6 (recte 6) genoemde Nicolette heette voluit Wilhelmina ì$icolette, geb. 12-9-17’60, tr. 12-6-1771
Pieter Couderc, wedr. van Susanna Frizeaux, waaruit
vier kinderen.

ad IV. Johannes Burman, geb. Amsterdam 26-4-1706
(Molhuysea in Nieuw Biogr. Woordenboek IV, p. 363
geeft op 1707), gest. aldaar 20-1-1779, ingeschreven
als student te Leiden 12-10-1719, promoveert aldaar
ia de medicijnen 12-3-1728, professor ia de botanie te
Amsterdam 6-10-1728, tr. Leiden 29-6-1731 Anna van
Buuren, geb. 21-12-1706, gest. Amsterdam 9-4-1769.

Als voorloopig onaangesloten leden van het geslacht
Burman werden te Amsterdam gevonden Jan Abraham
Burma, begr. aldaar le kl. 26-4-1736, en Francina
Burma, begr. aldaar 1 e kl. 20-l- 1739 en Hendrik Wilhelm
Burman, die als zoon van Johan Wilhelm en A d r i a n a
Boers gedoopt werd ia de Luthersche Kerk te Amsterdam
2-4-1768.

ad V. Nicolaas Laurentius Burman, geb. Amsterdam
27-12-1733, gest. aldaar 11-9-1793, iageschr. als student
te Leiden 1-9-1762, promoveerde aldaar ia de geneeskunde 1769, professor in de botanie te Amsterdam 1769,
tr. Amsterdam 2-9-1770 Anna Maria Verkolje, geb.
Leiderdorp 7-6-1763, gest. Utrecht 1-11-1810, dr. van
Jacobus en van Elisabeth van den. . . .
Ten overvloede zij hier vermeld, dat bijzonderheden
omtrent de huwelijken zijner dochters met Jhr. de Rovere
van Breugel en Eyck van Zuylichem zijn te vinden

Omtrent het voorgeslacht van den onder 11 genoemden Frans Burman deelt de Heer Müllers het volgende
mede :
Zijn vader Petrus Burmannus werd geboren Keulen
17-7-1677, gest. Emmerik 26-6-1630, bezocht 1696/97
de eerste klasse van het Herboraer Paedagogium, ingeschreven aan de Universiteit Heidelberg 17-1-1699, predikant te Stromberg bij Kreuzaach (sedert 26-ll-1603),
in Spiesheim (sedert 12-2-1606) en dan diaken der Nederl.
Herv. Gemeente te Fraakenthal (Pfalz) sedert 1-7-1610;
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toen daar in de Pfalz het Roomsch-Katholieke geloof rend lid op: Dr. W. Diehl, Hassia eacra 111, Q. Biundo,
werd hersteld in October 162’7, werd hij afgezet en moest Palatina Sacra, Zimmev+mann, Das sogenannte ,,Rote
‘hij voor de Spanjaarden vluchten. Hij ging naar Leiden, Buch”, Simons, Kölnische Konsistorialbeschlüsse 1652waar zijn zoon Frass geboren werd in 1628, maar ver- 1696, Simons, Synodalbuch, f*on den Velden, Die Kirtrok in datzelfde jaar als predikant naar Emmerik. Daar chenbücher der niederl%ndisch-reformierten Gemeinde
overleed hij kort voor of kort na de geboorte van zijne Frankenthal in der Pfalz.
dochter Mathilde.
In de bibliotheek van de Stichtingen van Franke te
Hij was gehuwd 10 Wezel (Mathenakerk) 13-6-1604 Halle is aanwezig: ,Joa. Georg. Graevii oratio funebris
met Anna Maria Broeckhuisen (was dit misschien eene in obitum viri rev. et celeb. Francisci Burmanni S. S.
dochter van den predikant Adolf Broeckhuisen en zijne Theologiae Doet. et eiusdem in inclyta Acad. Traiect.
vrouw Magdalena ?), tr. 20 Frankenthal (Nederl. herv.) Prof. Ordin. et ibidem eccles. Pastoris habita a.d. XXI
26-7-1626 Josina Balde niet Balden uit ,Noukirchen in Nov. Anni 1679. Ultraiecti”, waarvan ons corresponFlandern”, geb. 14-7-1601, gest. 23-6-1667. Zij keert als deerend lid een uittreksel bezit.
weduwe rC_ 1640 van Emmerik naar Leiden terug.
Door mij werden geraadpleegd Nieuw Nederlandsch
De vader van Petrus was Hermann Burmann (Bour- Biographisch Woordenboek onder redactie van Dr. Molmann) en moet wijnhandelaar geweest zijn. Hij woonde huysen en Prof. Blok, Biographisch Woordenboek der
al 1668 in Keulen ,boven Mueren” en staat op de lijst Nederlanden onder hoofdredactie van Dr. Schotel, Nederl.
der Geuzen in dat jaar, ook bij het verhoor der op Mar- Adelsboek, Nederl. Patriciaat e.d.
tiniavond gevangenen wordt hij genoemd. In 1672 verBijzonderheden over de familie Burman(nus) vindt men
klaart hij zich bereid de vergaderingen van het Consis- in ,,Bijdragen en Mededeelingen” van het Historisch
torium der ,,deutsche reformierten” gemeente Keulen bij Genootschap gevestigd te Utrecht XXXI (1910), blz.
te wonen, maar ,unverbunden”, 1674 tot 24-6-1676 is 369, noot 2, 363, noot 2 en vlgg.; en in de ,,Geneal.
hij ouderling dezer Gemeente en nam op laatstgenoemden en Herald. Gedenkwaardigheden” Nd. Holland, 1, blz.
datum zijn ,, Abscheidt von dem Consistorie”, desniet- 66 en 09. En voorts vindt men vele bijzonderheden
tegenstaande bezoekt hg tot 28-11-1680 telkens weer omtrent de hier behandelde personen en hunne familievergaderingen van het Consistorie. Daar sedert 6-6-1681 leden in de voorrede van Prof. Petrus Burmannus op
steeds slechts zijne vrouw genoemd wordt, schijnt hij het ,,Historisch Verhael” van Mr. Bernard Costerus.
1680 of 1681 te zijn gestorven.
Tenslotte zij vermeld, dat in mijn bezit zijn geteekende
Op de ,Classicus Conventus” der Guliksche Synode en uit de hand gekleurde wapens der meeste van de
(destijds nog ,,Keulsche Klasse” genoemd) te Birkesdorf hier behandelde geslaohten o.a. Loten, Heydanus, Burman,
op 17-12-1671 is hij scriba evenals op de Synode te Broeckhuysen, Clotterbooke, de la Bassecour, Couwenhove,
Bedburg 3-3-1672. Hier krijgt hij de opdracht de ge- du Peyrou, Balde, Thierens, van de Wel, Croeser, Velloofsbelijdenis van het Nederlandsch in het Hoogdnitsch senaar, Cranenburg, van de Putteva, Boddens enz.
te vertalen. Sedert op zijn laatst 11-3-1676 was hij gehuwd met Metz (Mechtilde) Kops, eene zuster van Hans,
Mededeelingen over de fatnille
Kaspar, Philipp en Drwitgen Kops uit een geslacht uit
Tielenius,
Neuss. Metz wordt nog 19-6-1614 vermeld als doopgetuige in Frankenthal bij een kind van haar nicht Anna
door W. W IJNAENDTS VAN RESANDT .
Kops en haren tweeden man Hans NUer. Hermann
*In jaarg. 1911 van dit Maandblad komt in k. 279
Burmann stamde misschien uit Aken, waar in de 16de
een
inzending voor van een lid, dat met de letters C.
eeuw vele Burmann’s (Bormann’s) leefden, die gedesltelijk als evangelisch bekend staan (vgl. Macco, Aache- F. G. H. onderteekent en mededeelt, dat Agneta !lieleniw
(de vrouw van Ds. Theodorzcs Kruythoff) een kleindochter
ner Wappen und Genealogien 1, p. 60 vlgg).
Indien over Hermann Burmann en zijne vrouw nog was van den predikant Abraham Tielenius en een dochter
iets naders bekend is (vooral over zijn eventueele eerste van Petrus Tielenius, die in 1679 als predikant beroepen
vrouw, hoe heette zij ?, wat is er verder over haar be- werd van ‘~Hertogenbosch naar Rotterdam, alwaar hij
kend?), dan zou de Heer Müllers dankbaar zijn voor in 1686 overleed.
Dienovereenkomstig werd in jaarg. 3 van Nederland’s
eene vriendelijke mededeeling.
Ik kan hem uit mijne familiepapieren mededeelen, Patriciaat als haar vader Ds. Petrus Tielenius opgenomen;
dat de vader van Eerman was Johann Burman, die uit doch vorenbedoelde mededeeling was onjuist. Uit 2 NQmeegsche schepenacten, resp. van 29 Mei 1700 en 23
N.N. vier kinderen had t. w.
Febr. 1704 - voorkomende in de Protocollen van Op1. Jacob, monnik te Marienthal.
drachten, nrs. 248 en 262 - blijkt, dat tot de kinderen
2. Bernard, tr. N.N. waaruit:
van wijlen Ds. Abrahammus Tielen.ius, in leven predikant
a. Bernard,
te
Nijmegen, toen behoorden:
b. Hermann,
1. Anna Tielenius, toen weduwe van Simon Brouwer;
c. Jan.
3. Hermanra, Raadsheer te Keulen, tr. 10 N.N. waaruit: 2. Philippina TieleniGs ; 3. Johanna Maria lieleniu-s;
4. Philippus Tielenius ; 6. Ds. Johannes Tielenius, toen
a. Hermnrtn ; tr. 20 Met.8 Cop (of Cops) waaruit:
predikant te Wageningen, en 6. Agneta Tielenius, geb. Pieter.
huwd
met Ds. Theodorus Krtiythoff, welke laatste tevens
4. Claertie, tr. Hendrik Puykwein, waaruit:
als
gemachtigde
van de eerder genoemde Tieleniussen
a. Jan,
in
deze
acten
optreedt.
b. Elsje,
De vader Ds. Abrahammus Tielenius wordt vermeld in
c. Claertie.
het
in 1989 verschenen werk van Ds. F. 5. Knipscheer geAls geraadpleegde bronnen geeft ons correspondee-
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titeld: Henricus Leo, Rem. geref. predikan’t, 1676
-1648, waarin wij op blz. 131 o.a. lezen:
,,Minder beroemd, maar niet minder geliefd was Abraham Tilenius, die sedert April 1630 te Nijmegen stond
als opvolger van Dan. Gysius. Deze woonde sedert
1638 in een gedeelte van het St. Johanshuis, waarbij
gevoegd werd ,de kamer naest het groote salet”. (Raadssignaat Nijmegen d.d. 31 Jan. 1638). Etc. Hij stierf in
1662”.
Den juisten datum van het overlijden leeren wij kennen
uit de volgende gedrukte rouwklacht: ,S. Ruytingius.
,,Rouw-clachten over ‘t onverwacht afsterven van den
nEerw. godsalige, Hooggel. D. Abrahammus Tielenius,
,in sijn leven getrouwe bedienaer des H. Evangeliums
,tot Nymegen, overleden in zijn g e b o o r t e - s t a d t
,Aken den 16/20 Juny 1662”. Nijmegen 1662; gevolgd door een Latijnsch rouwdicht van Smetius.
Hij was dus geboren te Aken, maar kwam bij zijn
komst te Nijmegen in 1630 uit Heinsberg; zijn vader
was Peter Thielen, die bij den doop van het oudste kleinkind te Nijmegen als getuige voorkomt.
Hij ondertrouwde te Nijmegen en te Bemmel 3 November 1633 met Maria Eilbrncht. Het met 1623 beginnende, oudste trouwregister van Bemmel - berustende bij den predikant aldaar - geeft op genoemden
datum de volgende acte:

Abrahammus Tielenius, i.m., bedienaer des H. Evangelii
tot Nijmegen, ende Maria Eilbracht, j. dr. alhier; Testes:
Caspnrus Eilbracht, Philippus Eilbracht, pater sponsae;
Johanlzes Valedinus Ruppius, Johannes Smet&, Adonius Voq, Philippus Ruwhelt, Copulati 2 7 N o v e m b t i s
1633.

Uit dit huwelijk werden de 13 volgende kinderen te
Nijmegen gedoopt - daarvan waren dus in 1700 nog
de 6 hiervoor genoemden in leven -:
1. Catharina, ged. 31 Aug. 1634; jong gestorven.
2. Anna, ged. 23 Februari 1636; zij huwde te Heelsum
9 ,Maart 1684 met Simon Brouwer.
3. Peter, ged. 26 Nov. 1637; deze overleed jong.
4. Cathauina, ged. 10 Jan. -1640; jong gestorven.
6. Catharinn, ged. 22 Dec. 1640.
6. Philippina, ged. 8 Jan. 1643.
7. Johanna Maria, ged. 20 Aug. 1644.
8. Margarita, ged. 24 Dec. 1646.
9. Philippus, ged. 9 Jan. 1649.
10. Peter, ged. 22 Oct. 1660; deze overleed in 1686 als
predikant te Rotterdam.
.
ll. Barbara, ged. 30 Sept. 1661.
12. Johannes, ged. 22 Augustus 1602; deze was in 1700
predikant te Wageningen.
13. Agneta, ged. 29 November 1664; zij huwde in 1689
met Ds. Theodorus Kruythoff 1).
Bij de eerste 2 kinderen heet de vader Thielenius,
bij het 60 en 68 kind Tilenius, doch overigens - en
ook in alle andere hem betreffende acten - steeds
Zielenius. De schrijfwijze Tielenus komt nimmer in deze
familie voor. Een geslacht van dezen naam leefde in
Zeeland, o.a. te Goes.
1) Wij benutten cle~e gelegenheid om twee verbeteringen te geven op
ons artikel over deze familie in nr. 3 van dit Maandblad: k. 10 r. 7-6
V . O . staat: Qoch 13 Juni 1661, lees: CronenOurg 13 Juni 1662; terwijl
in k. 64, r. 26 v. b. de datum der acte is uitgevallen, zijnde 14 Juni 1606.

Kruythoff -

thans

Tielenius Kruythoff

(LIII, 80 e.v.),
door HEINRIOH MULLEns (Frankfort a/d Main).
Volgens de opgave van den Heer W. Wijnaendts van
Resandt (zie kol. 86) zou Eeinrich Krauthof predikant
te Duisburg geweest zijn en a.ldaar 29 Aug. 1616 zijn
overleden. In tegenspraak hiermede lezen wij in J. A.
von Recklinghausen, Reformationsgeschichte der Länder
Jülich, Berg, Cleve und Mörs, 111, p. 129 : ,2 1 J o h a n n
Krouthof, starb 1616, - 28 Jahre alt”. Het is mij niet
mogelijk van hieruit vast te stellen, welke opgave de
juiste is.
De genoemde Heinrich Krauthof bezocht sinds einde
Bpril 1601 de 2e klas van het Padagogium te Herborn
en heet dan: ,, Henricus Reinhart Düssendorpensis”(!).
Wanneer hij in October 1604 aldaar de Hooge School
bezoekt, wordt hij als Henricus Reinharts alias Krauthof Düsseldorpensis” ingeschreven. Krauthof schijnt dus
niet zijn oorspronkelijke naam te zijn geweest.
Indien de Duisburgsche bakker Hwmann Kpauthof
inderdaad een broeder van den predika,nt aldaar geweest
is, dan kunnen beiden wel zonen van den met Catharins Wetzels gehuwden Peter Krnuthof geweest zijn. In
de eerste plaats pleit hiervoor dat ,,Catharina huisvrouw
van Peter Kwuthofan” als peet optreedt bij eene dochter
van Herrnann. Heette deze dochter soms ook Catharina?
In de tweede plaats dient er op te worden gewezen, dat
een van de beide zonen van Hermann den voornaam
Peter droeg. Aangezien de voornaam Dietrich, dien de
andere zoon voorde, blijkbaar van de familie Böninger,
waartoe zijne moeder behoorde, afkomstig was (deze voornaam komt te zelfder tijd ook voor bij den zoon van
een lid van het geslacht Bönkger), valt hieruit blijkbaar af te leiden, dat de voornaam Peter van Hermann’s vader afkomstig was. Heette diens schoonvader
soms Dietrich Böninger? Zoo ja, dan zou deze conclusie
hierdoor aan kracht winnen. Zulks zou nog meer het
geval zijn, wanneer Hermnnn werkelijk eene dochter
Catharina had, want dan zou hij aan een zoon (Peter)
en eene doahter (Catharina) de namen zijner beide ouders
gegeven hebben. Indien dat zoo was, zou de Duisburgsche bakker tot Conrad von Vreden uit Meurs in zeer
nauwe familiebetrekking hebben gestaan.
Men vergelijke trouwens aan de hand van het gebruik
der zoogen. ,,Leitnamen” de aan de kinderen van de drie
gebroeders Andries (A), Peter (B) en Wilhelm Krauthoven (C) in kk. 81 en 82 gegeven voornamen: Eerstgenoemde geeft aan zijn oudste dochter den voornaam Beeltgen en aan zijn oudsten zoon dien van Conrad; dat zijn
de voornamen zijner ouders! Peter (B) geeft aan zijn
oudsten (en na diens vroegen dood ook aan zijn tweeden) zoon den voornaam zijns vaders Conrad! Weliswaar had Peter geen dochter Beeltgen, maar hierbij
valt op te merken, dat hij maar eéne dochter (Gdhnrina)
had, die den voornaam zijner schoonmoeder gedragen
zal hebben, en dat hem geen tweede dochter geboren
werd, die, volgens het gebruik, den voornaam zijner
moeder ontvangen zou hebben. In ieder geval pleit
het ontbreken van den voornaam Beeltgen bij Peter’s
kinderen niet tegen de opvatting, dat ook hij de zoogen.
,Leitnamensitte” gevolgd heeft. Ten slotte had ook de
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derde broeder Wilhelm (C) weer eene naar zijne moeder
genoemde oudste resp. eenige dochter Beeltgen, m a a r
daarentegen geen zoon Conrad. Dit valt wederom te
verklaren uit het feit, dat hij slechts Qén zoon ( W i l h e l m )
had, die naar zijn schoonvader (is deze niet bekend?)
genoemd zal zijn.
Het voorgaande in aanmerking genomen, zijn wij alleszins gerechtigd ook uit de voornamen van de kinderen
van den Duisburgschen bakker Hermann Krauthof d e
bovenvermelde gevolgtrekking ten aanzien van diens
ouders te maken, te meer waar hierbij nog het peetschap
komt van ,Catharina huisvrouw van Peler Krauthofen”.

erft de naam der hofstede als familienaam ook op de
nakomelingen van de gehuwde dochter voor zoover
zij op de hofstede gevestigd blijven. Aangezien de
XrauthoT’s geenszins herkomstig waren uit Meurs, maar
volgens den Heer W. W. v. R. uit Duisburg of Düsseldorf zouden stammen, kunnen zij hun familienaam
niet aan een M e u r s o h e hofstede ontleend hebben,
m . a . w . : I n M e u r s k a n geon g o e d b e s t a a n h e b b e n ,
w a a r a a n d e n a a m ,Krauthof” kleefde; maar dan is
het ook niet zeer waarschijnlijk, dat de gebroeders
K r a u t h o f hun geslachtsnaam aan hunne moeder ontleend hebben. Derhalve moet men ook de mogelijkheid
onder de oogen zien, dat C o n r a d 1-0~1 Vrede11 evengoed
als zijne vrouw Beeltgen een Krauthof geweest kan zijn
en Peter Krauthof en zijne vrouw Catharitca Wetzels tot
ouders gehad heeft.
Mocht dit juist blijken, dan zou Conrtrd een broeder
van den Duisburgschen bakker Eermann Krauthof geweest zijn en dan zouden aan den Neder-Rijn niet
t w 0 e geslachten Krnzcthof geleefd hebben - als door
de Heer W. W. v. R. wordt verondersteld - m a a r
slechts een. In dat geval zou het voor de Nederlandsche familie Tielenius Kruythoff ongetwijfeld van groot
belang zijn, de afkomst der Ernuthof’s opnieuw aan een
grondig onderzoek te onderwerpen.

.

De Heer W. Wijnaendts van Resandt neemt in kol. 84
aan . _,,dat de zoons (van C o n r n d v o n Treden) d e n
familienaam hunner moeder Beeltgen als hun geslachtsnaam hebben aangenomen”. Hij zegt dan verder:
,, Daarentegen leefde omstreeks 1600 reeds een Peter
Xrauthoven te Meurs; hij moet de vader van B e e l t g e n
zijn g0weest, wier 20 zoon den voornaam Peter ontving.
Blijkens Meursche acten van 6 Mei 1596 en 16 Nov.
1612 was hij gehuwd met C a t h a r i n a Wetzels, e e n
dochter van M i c h i e l IVetzels, in leven burgemeester
v a n IMeurs.”
Het is mij niet duidelijk op grond waarvan de
geboortedata der drie gebroeders Andries, Peter e n
Wilhelm resp. op ,omstreeks 1695”, ,omstreeks 1 6 9 6 ”
en ,omstreeks 1597” gesteld werden, zoodat het eenigszins aan twijfel onderhevig is of Peter werkelijk wel
de tweede zoon was en niet eerder - in verband met de
omstandigheid, dat hij reeds in 1621 huwde, terwijl
zijne beide broeders eerst in 1629 in den echt traden als de oudste zoon moet worden beschouwd. Indien
het absoluut vast stond, dat Peter de t w e 0 d 0 zoon
van Conrcld v o n Vreden w a s , d a n z o u h i e r i n eene
zekere rechtvaardiging liggen voor het vermoeden dat
hij als t w e e d e zoon den voornaam droeg van zijn grootvader van moederszijde. Maar zonder nadere bewijzen
of aanknoopingspunten is ook deze gevolgtrekking niet
volstrekt onaantastbaar, aangezien dikwijls afwijkingen
v o o r k w a m e n v a n d e n s t r e n g s t e n v o r m d e r zoogen.
,Leitnamensitte” en inplaats van de oudste soms de
tweede zoon naar den vaderlijken grootvader genoemd
werd, terwijl de eerstgeborene den voornaam van den
vader zijner moeder ontving.
Ik wil hiermede duidelijk maken, dat het naar aanleiding van de door den Heer Wijnaendts van Resandt
medegedeelde gegevens niet al te vermetel zou zijn te
veronderstellen, d a t C o n r a d t:o>a B r e d e n z e l f
w e l e e n z o o n v a n g e n o e m d e n P e t e r Krauthof en geweest kon zijn. Immers, waarom zou bij
hem niet - evenals bij zijne zonen aangenomen wordt naamsverandering mogelijk geweest zijn ?
S o m m i g e o v e r w e g i n g e n b e l e t t e n mij n.1. voorloopig de waarschijnlijkheid te aanvaarden van het feit,
dat de drie zonen den familienaam K r a u t h o f v a n
hunne m o e d e r z o u d e n h e b b e n a a n g e n o m e n . I n d e
Nederlanden schijnt zulks eerder mogelijk geweest te
zijn, maar in bepaalde streken aan den linkeroever van
den Neder-Rijn is de overgang van den naam der
moeder op de zoons aan een belangrijke voorwaarde
v e r b o n d e n n.1. dat hun vader in de boerenhofstede
zijner vrouw moet zijn ingetrouwd. In dat geval ver-

De oorsprong van het geslacht Viruly,
door J AN V I R U L Y.

’

Ten vervolge van het artikel Virulg, v o o r k o m e n d e
in Nederland’s Patriciaat, jaargang 1933/34 ben ik in
staat nog de volgende gegevens te verstrekken.
Ik vond in E . Reubens, ,, Matricule de 1’Université
de Louvain” o.a.:
1. Karolus Virili dictus de (Xandavo Morin. dioc. anno
XXXII.
2. Johannes Virili of Piruli Morin. dioc. 1 4 4 6 .
3. Lotthiilus Virili 1) Morin. dioc. 1 4 4 4 .
Van Lotthinus Virili 1) wordt nog medegedeeld, dat
hij in 1447 promoveerde in de Kunsten en een bloedverwant was van Karolus Virili, stichter en bestuurder
van het college van de Lelie en kanunnik van St Peter
van Leuven.
Genoemde drie personen, die elkaar in den bloede
moeten hebben bestaan, kwamen uit dezelfde diocees
~orin.
W a t d e d i o c e e s Morin a a n g a a t , h e b i k i n d e
,,Orbis latinus” door Di J. G. Th. Graesse, Berlin 1909,
gevonden, dat ,,Morini die Landschaft B o u l o n n a i s i n
Frankreich” is.
Voorts, dat Cassel bij de Romeinen genoemd werd
Castile Mons, Casselinus, Morin Castil., Cassilium, Casseletum, ook wel M o r i n o r u m oastil.; waaruit blijkt dat
Cassel, genoemd in de genealogie Virzcly, de zetel van
die diocees was.
In de eerste acten komt de familienaam voor als
Virili, later in het testament, vermeld in de Inventaire
des Archives de l’université de Louvain (1426-1797)
d.d. 16 Jan. 1493, wordt Charles Mennekens 7iruli genoemd.
1) Deze Lotthinus waarschijnlijk identiek met Lobrinvs WuZy, vermeld in noot 3 pagina 405.
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Onder de ,,Recteurs semestriels” komt hij voor als

Joan Jordens, geboren van mijn Vader, Camener Henrick
Jordens, huysvrou Mevrou Fenna Rtitgers Spiegel Vader

benoeming tot deken der faculteit der Kunsten d.d.
28 Febr. 1464 Charles Virili, zoo ook bij zijn benoeming tot ontvanger der faculteit der Kunsten d.d.
23 Juni 1446.
Waar Charles voorkomt als dictus de Gandavo, Karolus dit aussi M e n n e k e n ou de Qand, is het mij
niet mogen gelukken te ontdekken, waarom hij met dezen
plaatsnaam wordt aangeduid, temeer omdat hij in de
matricule voorkomt als afkomstig te zijn uit de diocees

en Moeder.
Ao. 1643. Den 24. November is mijn vrouwe Jonge
dogter Geertruidt Steenbergen geboren van des Zallr vader
Camener Rudolf Steenbergen huisvrouwe moeder Mevrouwe Qeertruida Mentinck, is doot 1661.
Ao. 1647. Den 24. Junuy is mijn oom *) Antoni Steenbergen geboren Jonge zoon Antoni Vader Camener
Rudolf Steenbergen, gedoopt, mijn oom is licentmeester
en gemeensman Waterstraat; den 26. Ootober Ao. 1687
is doot in den Brinckenhuisen.
Anno 1662. Den 19. May sijnde Pinxterdag Maendagh
ben ick Joan Josdens met trouwen, Mejuffrouw Geertrui& Steenbergen, is Bruyloft te hant Q(r)e (?), in de
Bergkerck van Do Amia in de Ehestand gecopuleert.
Anno 1663 den 13. februarius sijnde Maendagh ‘s morgens omtrent [is mijn huysvrouwe verlost] van een Jonge
soon Henrick ende gedoopt genaemt naer min Vader,
tusschen den 20. en 21. februarius ‘s nachts omtrent 12
uyer is het voornoemde kint [in] de(n) Heere(n) gerust doot.
Ao. 1664. Den 6. Januarij sijnde Diensdagh des morgens tusschen neegen en halff tienen is mijn hulj’svrouwe
verlost van een Jonge Soon Antoni, en des aenderen
dages gedoopt en genoemt naer den vader van vader
Steenbergen, bestvader, Anioni Jordens.
Ao 1666. Den 28. Apriel sijnde Vrijdagh des avonds
omtrent quartier van seeven uijer is min Zallr moeder
Godtsalichlijk in den Heere ontslapen, in den 3. May is
uyer (haer?) Rust.
Ao. 1666. Den 26. December sijnde Maend.agh de avondt
omtrent quertier vóor elffuijerismijfilìuysvrouw verlost
van een jonge dogter Qeertruida, die genoemt is naar
mijn vrouw[s] Moeder met de name Beertruyda Jordens ;
29 Jaer is doot den 16. September 1694 huisvrou trouwe
van mijn Swager s) Burgemr Dr Joan van Boecholt.
Ao. 1667. Den 24. Maij is mijn; Zalli B r o e d e r
de Heer Qeorgh Jordens, j. u. Dr Scholtus van Colmschaeten, Gemeensman, des morgens synde Saturdagh
omtrent 4 uder Godtsalichlijck in den Heere ontslapen
tot Droefheyt sijner huysvrou Anna Nylant; [si,in] dogter
Catharina Maria Jordens 7 Jaer is doot 1671.
Ao. 1667 den 29. Juls siinde Sondaghnacht omtrent
11 uijer is mijn Vader ZalP de Heer Camener Henrick
Jordens naer acht dagen siekte Godtsaliohlijck [in den
Heere ontslapen], obiit 644) Jaer is doot (mijn Bestvader 6, ).
Ao. 1667. Den 29. November op Vrijdaghmorgen quartier naer neegen is mijn huysvrouw in de Craem gekomen van een Jonge soon, die Sondagh daer naer is
genoemt naer mijn Vader Aenrick Jordens, Ontfanger
Generael van Twenthe, gemeensman in de Polstraet.
Ao. 1670. Den 19. februarius siinde Maendagh morgena omtrent seeven uijeren is mijn oom en neef Zallr
Burgemr Qerhard Jordens, in leven Provisoor in ‘t Qroote
Gasthuys etc. naer 6 ad 6 dagen siekte godtsalichlijak
in den Heere ontslapen,ende 23 in sijn Rustplaets gebracht.
Ao. 1671. Den 13. December des morgens omtrent

Charles Manneken, Meweken, Viriii of Viruli,; bij zijn

Morin.

Wat den geslachtsnaam betreft, blijkt uit het bovengenoemde, zonder eenigen twijfel, dat Piruli (Virili)
identiek is met Mennekens, Manneken en Menneken.
In de Inventaire des archives komen de volgende
acten betreffende het geslacht Viruli voor onder:
N” 1136.
Copie authentiquée du testament de Ma?tre Charles
Mennekens, Viruli daté du 16 janvier 1493, avec codicille du 6 février 1493 fondant et dotant la Pédagogie créée par lui. (Charte).
N” 1137.
Registre de la fondation de Charles Viruli; copie du
testament, des lettres scabinales rel. & l’école de la rue
d’oppendorp, voisine de l’auberge de Lelye 1427, aux
trois maisons de la rue Neuve et i une quatrième dans
la même rue contigu0 & la Lelye, achetées en 1443 etc.
Etat de la fondation Lottin Viruli.
Copie des actes de rente 1427 a 1637.
R,eg;;;; 178 p.p.
0
Doc. rel. B la propriété du Lis.
Extr. du test. de Viruli à ce sujet. Accord pour la
propriété entre les régents Léo Outers et Jean de Nèce
26 août 1617.
D i f f i c u l t é s entre Jean Heems et la Fao. des Arts
1660-1660.
Accord entre les deux parties du 10 août 1660 (Liasse).
NO 1223.
Fondation de bourses par Charles Viruli, d’augmentation et de messes par Lottin Virdi et Pierre H i s s o m e
1480, listes des rentes affectées. Iliasse).
Mo 1866.
Acte du 13 août 1617 par lequel les Facultés de Droit
font authentiquer le testament du 26 juin 1483 par
lequel Robert van de Poel, de Lacu, J.U. Dr., doyen de
Sainte-Marie, à Utrecht, leur légua sa maison dans la
rue Neuve et certaines rentes pour la fondation d’un
collège de pauvres étudiants en droit. Dispositions prises
par les exécuteurs Pierre Rivo, Charles Viruli et Josse
de Bouchozct suivant le désir du testateur, approbation
de l’official de Liége 17 juin 1617 (Liasse).

Familie-aanteekeningen Jordens,
medegedeeld (en op ondergeschikte punten verduidelijkt)
door Mr. C. G. IORDENS.
Familie-aanteekeningen v a n Joan Jordena (1630-1603),
door zijn doofstommen zoon Antoni (1664-1716) overgesohrevenI), aangevuld en vervolgd.
Ao. 1639. Den 1. October ben Ick een Jonge Soon
1) Soms gebrekkig en op eenige punten gewijzigd, terwijl als regel

Joan Iordens, soms echter zijn zoon Antoni aan het woord is.

‘) D.w.z. oom van Antoni Jordens, zwager van Joan Jordms.
3) D.i. van Antoni Tordens.
dj Dit. moet zijn 62.
&) Aanvulling van Antoni Jordens.
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7 uyren en halff aoht sijnde Woensdagmorgens is mijn
huysvrouwe in de Craem bevallen van twe Jonge soons
sijnde het outste genoemt naer mijn huysvrouw haer
vader Rodolf Jordens (Burgemeester en Rentmeester
van ‘t Capitel J. U. dr in de Assenstraat huis 5) Ende
het twiede naer mijn Grootvader van Vaderweegen s)
Joan. Godt wil geeven, dat beyde tot sijnde eeren en der
ouderen vreugde en hunne salicheijt mogen opwassen.
Ao. 1677. Den 13. Maij sijndeSondagh,ismijn huysvrouwe verlost van twie kinderen een Jonge Soon Joan
het eerste en een Jonge Dogter Fenna Aleida Jordens
het tweede, sijnde die beijde op huijden gedoopt in de
G r o o t e Kerck DO Joannes van Duuren.
Ao. 1677. Den 10. July sijnde Diensdagh, te Deventer
Kermisse, Nieuwe Markt, is doot mijn Soon Joan Jordens,
omtrent quarcier voor Elff uijer des morgens nae seven
dagen siekte deser werelt doot.
Ao. lti80 den 9. September des achtermiddagh omtrent
halff twie, sijnde Donderdags, is mijn Zallr Schoonvader
d’ Heere Camener Rudolf Steenberyelz, naerdat 11 week
was kranck geweest, deser werelt doot, hebbende deselvige
in sijn Leven bekleet gehaedt de Commisse tot Admiraelytegt tot Amsterdam, de Generaelyteijt, Rekencaemer en nu in ‘t 7. Jaer het College dier binnenlandse
Gedeputeerden van Overijssel. Godt Almachtige verleene
hem een salig opstanden. Obiit 61 Jaer is doot.

Familie-aanteekeningen van Mr. Verhard David Jordens
(1734-1803). Zijn vader Herman Joan:) overlijdt 1766.
Ao. 1766 den 30. September, zijnde dingsdag, is mijn
Vrouwe “) des morgens om vijf uur verlost van een Zoon,
welke op Vrijdag den 3. October daaraanvolgende bij
den heiligen doop genaamd ia: Herman Joan.
Ao. 1767 op dingsdag den 10. November is mijn Vrouwe
des morgens quartier na één uur verlost van een Dogter,
welke Donderdag daaraanvolgende, zijnde den 12, gedoopt is met de naam Catharina Christina.
Ao. 1769. Op maandag den 6. November is mijnvrouwe
des avonds even voor half agt verlost van een Zoon, die op
donderdag den 9. November bij den heiligen doop ontfangen heeft de naam van J a c o b Herman.
Overleden den 6. October 1772.
Ao. 1772. Op Maandag den 28 Januari is mijn Vrouwe
des middags ruim een uur verlost van een Dogter, welke
Woensdag de 30. dito bij den heiligen doop genoemd
is Rudolphina Johanna.
Overleden den 3. November 1772.
Ao. 1772. Op Woensdag den 7. October is mijn Vrouwe
des namiddags om vier uuren verlost van een Zoon,
die den volgenden Woensdag bij den heiligen doop genoemd is Jacob Herman.
Overleden den 21. October 1772 g).

Ao. 1693 sterft Joon Jordens zelf. Hier volgen de
eigen aanteekeningen van zijn zoon A n t o n i .
Ao. 1703 Sondage den 16. September is doot Mevrouwe
Cina Roelimk, e e n s i e k t e d o c t o r ( ? ) , a l s o o h e t Godt
Almachtig [behage] en der kinderen overgroote Droeffheijt, huysvrouwe trouwe Burgem’ Rodolf Jordens, Vader
Joan en den 28. Augustij 1703 [was zij verlost van] een
Jonge soon Qijsbert (Timan) in de Assenstraet.
Ao. 1703 den 19. November overlijden van mijn Broeder
en WelEdelenGestrengen Heer Neef Antonij val1 Bentheim
J.V. D’ Burgemeester der Stadt Campen, Gecommitteerde
ter vergaderinge van haer hoogmogende Staten Generael in Hage. o b i i t 62 Jaer, mijn suster d e w e d u w e
van wijlen van B e n t h e i m mijn Suster Fenna Aleide
Jordens.
Ao. 1704. Den 16. Apriel Diensdaghavond omtrent
10 uijer, alsoo ‘t God almachtig [behage], overleed mijn
Oom Herrnun .lordens, in sijn leven Hopman en Gemeensman, na siekte krankheyt siel, obijt 63 Jaer, 1704 doot.
Ao. 1708 den 2. februarius Donderdaghavond overleed omtrent 2 uijer in de HofIstraet huyse mijn moey
Mevrouwe Machtelt Hamels. weduwe Hermnn Jordens.
Ao. 1708. Den 6. Maartij overleed avond omtrent
4 uQer mijn Moey Mevrou Bernardina Jordens, Provisoorse
in ‘t Groote Gasthuys, obiit 80 Jaer, is doot, de weduwe
van wijlen de Heer Jasper Dapper, 1679 is doot, i n
leven lït in de Gesworen Gemeente der Stadt Deventer,
Provisor etc.
Ao. 1713 den 23. October Maendagh gisterenavond
omtrent ten 12 uijer, mi;jn Moeder Mevrouwe Qeertruid?
Stee?bberqen, weduwe van wijlen Joan Jordens, burgermeester der Stadt Deventer, oud 70 Jaer, is overleeden,
een beddesiekte (14 [12] sondage donderdag den 3.
Augustij 1713) ten huysen in de Nieuwe Markt.
6) Dit is Joan Jordens (1579-1648).

Ao. 1776 op Sondag den 26. Junij des avonds om tien
uuren is mijn Vrouwe l O) verlost van een Zoon, die Woensdag daaraanvolgende bij den heiligen doop genoemd is
Daniël Jacob Rudolph. 9
Ao. 1776. Op Maandag den 26. November des morgens
tusschen vijt uuren en half ses is mijn Vrouwe verlost
van een Dogter, die Woensdag daaraanvolgende bij den
heiligen doop genoemd is Mnrip _Elisabeth.
Ao. 1778 op Woensdag den ‘16. Julij des middags bij
twaalf uuren is mijn Vrouwe verlost van eene Dogter,
welke den volgenden dag bij den heiligen doop genoemd
is Rudolphina Megteld.

KORTE MEDEDEELINGEN.
Titelusurpatie.
In het Avondblad van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant van LMaandag 18 Maart jl. werd in twee groote
advertenties, resp. geteekend door Dietrich J. M. Baron
von Klitting en Kinderen en door Commissarissen en
Directie van de Maatschappij tot Exploitatie der Ondernemingen, nagelaten door Mr. W. A. B a r o n Bnud,
het overlijden te Rome op 16 Maart t.v. bekend gema,akt van
Vrouwe Mimosa Ida Louise Junia Baronesse von Klitzing
geboren Baronesse Baud.
Aan degenen, die eenigszins bekend zijn met den
Nederlandschen adel, zal het zijn opgevallen, dat bovengenoemde dame als Bar onease Baud vermeld staat,
terwijl de vrouwelQke leden van den geadelden tak van
het geslacht B a u d alle slechts het pwedicaat ,Jonk_-7) Zoon van voornoemden Rudolf Iordens (1671-1748), jongeren

broeder van Antoni Iordens.
s) Jonkvrouw Maria Elisabeth vin Hemert.
Q) De moeder sterft na ds geboorte van dit kind op 11 October 1772.
10) Elisabeth Meohteld Louïs.
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vrouw” voeren, zijnde de bekende staatsman en oudgouverneur-generaal Jean Chrétien Baud bij K.B. d.d.
‘Lb Sept. 1858 No. 64 in den Ned. Adel verheven met
den titel van Baron, overgaande bij recht v a 11 eer s t-geboorte.
Intusschen komt zij in Nederland’s Adelsboek in het
geheel niet voor. Dit is niet te wijten aan eene omissie
in deze om hare volledigheid zoo gunstig bekend staande
uitgave, doch berust op het feit, dat bovengenoemde
dame niet tot den Nederlandschen adel behoorde en
derhalve zelfs op het praedicaat van ,,Jonkvrouw” geen
recht kon doen gelden.
Zij werd op 1 Juni 1876 te Djati Nangor bij Soemedang (West-Java) geboren uit de inlandsche vrouw
Antjia en bij acte van 12 Mei 1878 No. 6, voor notaris
P. P. du Cloux te Soemedang verleden, erkend (in 1879 ingeschr. in het Bijregister der geboorten van Batavia) door
Mr. \Villem Abraham Baron Bnud, den oudsten zoon van
genoemden gouverneur-generaal en eigenaar van belangrijke cultuur-ondernemingen op Java, die 9 Mei 1879 te
Djati Nangor overleed, nadat hij 3 dagen tevoren voor
denzelfden notaris genoemde lda Louise Junia, zich later
noemende Mimosa Baud tot zijne universeel0 erfgename
had benoemd. Deze behoorde derhalve niet op wettige
wijze tot den adellijken tak der familie Baud en had bij
gevolg geen recht op eenigen titel of praedicaat.
Eene tweede titelusurpatie in dezelfde advertenties
is die van B ar o nes s e von Klitzing, welken titel de overledene ontleende aan haren derden echtgenoot Dietrich
Joachim Nax, zich noemende B ar o n von Klilzing (twee
vorige huwelijken met den Fin Furukjelm en den koopman M. IV. Kröll, te Frankfort a/d Main, waren door
echtscheiding ontbonden).
Het is bekend, dat de titel van ,Baron” in Nederland
gelijk staat met dien van ,,F r e i h e r r” in Duitschland.
Niettemin valt steeds meer het feit waar te nemen, dat
personen, die in Duitschland slechts recht hebben op
het adellijk praedicaat ,von” - hetgeen op een lrjn
is te stellen met ons ,Jonkheer” en ,Jonkvrouw” - zich
hier te lande met den Baronnen-titel sieren, evenals
het omgekeerd niet zelden voorkomt, dat Nederlandsche
Jonkheeren in het buitenland zich voor Baronnen doen
doorgaan.
In hetzelfde geval verkeert nu bovengenoemde Dietrich Joachim Max VO!~ Klitzing, die weliswaar uit een
oud-adellijk, uit Mecklenburg stammend geslacht gesproten is, maar wiens familie nimmer tot den stand
der ,Freiherren” werd verheven.
V A L C K L U C A S S E N.

Geslacht Drost.
(Eenige aanvullingen op Nederl. Patr., jg. 1926.)
1. Cornelis Pieterstoon Dros, compareerde 7 Sept.
1686’) en 13 Juli 1597, is 3 September 1686 en
21 Januari 1691 bode en gesubstitueerde schout
te Haastrecht. Hij was vader van:
1. Pieter Cornelisz. Dros, voogd over Dirk Cornelis
Dros, zijn broeder, 24 Januari 1694. Pieter Cor‘) Waar geen pl,zatsnaam genoemt wordt, is Haastrecht bedoeld.

nelisz. Dros is schout van Haastrecht 1698 tot
1616. Hij compareert 12 Maart 1623 a,ls herbergier. Hij is overleden voor 2 December 1630,
alsdan compareert Marsje Ariëns als zijne weduwe.
2. Willem Cornelis Dros, gerechtsbode, woont in de
Gulden Valk, acten van 16 Sept. 1616 en 23 Dec.
1620. Had een zoon Jacob Willems Dros en 3
dochters.
3. Dirk, volgt 11.
11. Dirk Cornelis Dros, getrouwd met Grietje Pieters.
Hij is overleden voor 1 Oct. 1632. Hij koopt 18
Juli 1616 een huis op de Hoogstraat- West Pieter
Cornelisz. Dros, schout. Op 8 Dec. 1627 neemt Dirk
Corrlelis een hypotheek.
111 Jan Dirks Dros, getrouwd met Barbara Aarts
Domburg. Hij, geboren & 1663, is 3 Feb. 1688 66
jaar. Testament 29 Dec. 1701, als weduwnaar. Overleden 17 Jan. 1702. Hij is marktschipper; hij heeft
3 zoons en 3 dochters.
IV. Aart Juns Dros, stierf voor 17 Jan. 1740, testament van 30 Mei 1691 en 6 Febr. 1698. Is diaken
en ouderling, respectievelijk in 1692 en 1707. Trouwt:
1” Lens &driessen, 20 22 Jan. 1692 Qerrigje Floren Oudenes, 30 6 Mei 1697 Marijtje Jans van Rossem, dochter van Jan Pieters van Rossem en Jannigje Bastiaans Koperdraet te Kamerik. Zij is over
leden 21 Nov. 1768.
V. Demmis Aarts Drost, gedoopt 18 Maart 1699, begraven l? AMaart 1783 in graf 98 in de kerk. Trouwt:
1” te Alblasserdam ‘I Juni 1727 Anna Baas, gedoopt 4 Maart 1699, dochter van Wouter Ariëns
Baas en Annigje Aarts Burger, 2” 26 October 1741
Maria Okhuizen, gedoopt 12 Maart 1719 te Woerden, overleden 27 Mei 1779, dochter van Cornelis
Okhuixen en Adriana van Kralingen. Hij is vanaf
1736 schepen en 1772 burgemeester te Haastrecht,
waarsman 19 April 1761, leerlooier en olieslager.
23 Juli 1732 koopt Dammis de oliemolen. Zijn kinderen zijn: Anna Drost, trouwt Leendert *van Slingeland te Schoonhoven, Maria Drost, trouwt Jacobus van vliet, hg woont te Dordrecht, Alletta Drost,
trouwt 10 Mei 1763 Lambertus Vincentius Ledeboer,
geboren te Weerselo, woont te Rotterdam, en Adriana
Drost, trouwt 24 Mei 1789 Hieronymus Ledeboer,
geboren te Weerselo, woont te Rotterdam. Anna en
Maria waren ‘voorkinderen bij Anna Baas.
VI. Johatlnes Dammis Drost, gedoopt 31 Mei 1760,
trouwt 27 September 1776 Petronella van AbsJaoven,
van Zuid-Waddinxveen, dochter van Cornelis Abshoven en Adriarra van Crimpen. Hij was schepen
en leerlooier te Haastrecht.
J. D. J O R D A A N.

Van Zevenbergen-Bestenbroek. (LIII, 1 OS/?). In
Bijlage H van het belangrijke artikel over de Eerste
Heeren van Zevenbergen staat van den bastaardtak r.
Bestenbroek één generatie te veel opgegeven. De eerste,
die beleend werd met Bestenbroek - afkomst.ig van
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een Arkel -, was Hendrik van Zevenbergen, zoon v a n
Hugo, heer van Zevenbergen. De moeilijkheid uit de
beleening met tienden op Zuid-Beveland vervalt dan ook.
Genoemde Hendrik liet zeven kinderen na. Zie uitvoeriger Taxandria XL, 13.
G. J.

Doeve-Ehrencron-Ronkes. Ik heb thans in bewerking de genealogieën van deze 3 families, die in Indië
komen resp. uit Hamburg, Denemarken en Duitschland.
Elke mededeeling is welkom.
B. v. T. P.
relt.

Aardige beroepen. Gedoopt Amersfoort 6 Dec. 1649
Henricus, soon van Mr. Herman,, in t on e n s der psalmen

alhier. Een ,Insinger”? Bekend is, dat bv. kerken in
den Achterhoek in-zingers en uit-zingers hadden, omdat
men geen orgel kon bekostigen.
Mr. H. W.

~-

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Bellasis (Bellous). (LI, 124, 310; LI1 378; LIII, 60).
Ondertrouw Utrecht 14 Oct. 1638 Joncher Johan Bellous,
luytenant van de compagnie Infanterie ten dienste der
Vereenichde Nederlanden, wedr. van Joffr. Margreta van
Thienen, in guarnisoen tot Vianen, en Joffrou Catharina
Caullier, j.d. Proclamatie tot Vianen vidimus. Acte gegeven op de Vaart (d. i. Vreeswijk) te trouwen 4 November 1638.
Mr. H. W.
ut?-.

Bert-van Berch Eyck. Volgens een zeer onvolledige fragment-genealogie van Berch E.yck in Alg. Ned.
Familieblad 1888, blz. 276, huwde N. N. Bert met Christina Maria van Berch Eyck, dr. van Gerard Jan, d i e
29 Juli 1699 te Bergen_op Zoom met Maria Catha+a
Sweseringe in ondertrouw Werd opgenomen. Kan iemand
mij nadere gegevens verschaffen aangaande het echtpaar Bert-van BerBh Eyck en over de verwanten van
den echtgenoot 3
Mr. F. DANI~LS.
‘s-Gravenhage.
Blauvelt Riccen. (LIII, 30/31,60). Een en ander wordt
vrij uitvoerig vermeld in Gen. Her. Gedenkw. Noord
Holland, IV blz. 290/91.
B. v. T. P.
Welt.
Breman-van Limmick. Qevraagd : ascendenten van
Catharina Breman Yarinusdr., geb. 21 Maart 1672,
T A’dam 31 Oct. 1723, en van haar echtgenoot Qovert
uan Limmick Gouertszn.
Bekend zijn de navolgende gegevens: 1. R.K. Doopboek ‘s-Gravenhage : a. ged. 2 Juni 1626 Commerina,
dr. van Adrianus Breman, get. Franciscus Valcke, Agatha Breeman, Moeder Christophora Valcx; b. ged. 6 Mei
1623 Cornelius, zn’_ van Adrianus Breman, get. Hildebrand Valcke, Commerina Hoeckelinck, Moeder Christophora Valeke; c. ged. 18 Febr. 1626 Zheodorus, zn. v.
Adrianus Breman, get. Henricus Duyst van Voorhout.
Christina Boot, Moeder a.v. te Dirksland. 11. Gehuwd
Juni 1616 (Gouda) Hubert MarZjnsz. Bre(e)man, weduwnaar won in Dirxland met Elisabeth Lourijsdr. van
Hertigen won te Gouda.
In 1693 is Raad te Brielle Mr. Cornelis Breman van
der Hagen, 1687 en 1697 Burgemeester aldaar.
Mr. N. G. VAN T AACK TEA KRANEN.
wassenaar.

Doggenaar (van). Te Vollenhove wordt op 21-2-1623
burgerrecht verleend aan Wolter Jochem Doggenoar voor
hem en zijne kinderen. Wie weet waar deze familie
voordien heeft gewoond en wie kan mij omtrent dezen
naam inlichten?
J. C. HOYN~K VAN P A P E N D R E C H T.
Soerabaja.
Donck (van der). (LU, 92, 126). ,Joe Agatha van
Bergen, geass. met Sr. Adriaen van der Donck, etc. D’
hr. Johan Pels, geweldiger Provoost Generael van ‘t
leger ten velde, soo voor hem selve als gemechticht
ende in den naem van de heeren Pieter Artus Pels,
schepen tot Oisterhout, Johan van Bergen, out-schepen
deser Stadt, ende Floris Pels, Secretaris tot Dongen,
Ende Jacob Beens, Nots. alhier, als gem. ende in den
naem van Johan van Hees, Secretaris tot Wassenaer,
als getr. hebbende Maria Coeta, ende van Arent Pijl,
Clercq ter Srije van de Gr. Mo. heeren Staten van
Hollant ende Westvrieslant, als getr. hebbende Johanna
Coets, Johan Pels, noch verv. Sr. Balthasar van del*
Donck, wonende in Vrieslant, ende voor Jo’ Agatha
van der Donck, weduwe wi$en Sr. Eduart Hulst”, verkoopen Henrick ?‘an den Bersselaer (gehuwd met Jo’
Johanna van der Donck) het huis ,de Calverendans”.
2 Juni 1661 (Breda, No. -636, fo. 61).
,, Aechtken Adriaen Joosten van Beringhen(!)dr., daer
moeder at was Anneken Jacop Cotermansdr., met Cornelis van der Donck, heuren man ende loight”, verkoopt 13 Aug. 1630 voor Schepenen van Terheijden
.
een stuk beemden. (Breda No. 642, ongefol.).
,Jan Cornelissone, wonende tot Delft, ende Cornelis
van dar Donck, wonende tot Dordrecht”, verklaren
schuldig te zijn aan Sr. Barth. Snellen, schepen deser
stadt, eene som van 4600 R.gl. terzake van den koop
van twee huizen en erven, etc. 13 Febr. 1616. (Breda,
No. 616, fol. 16 v.).
,,Cor* Ghrlsbrechtssone van der Donck verkoopt Jannen
Corn. van Delft de helft van de twee voornoemde huizen.
17 Juni 1616 (No. 616, fol. 96.)
,,Mathijs Fransselr van Beemden vercoopt Qhijsbrechtgen Qeleijn Corneliszone ende Jehennen Peeter Huybrechtsdr.” (moet vermoed. zijn : Goyaertsdr.), zijne huisvrouw, een huis etc. in de Halstraat 2 April 1601 (No.
600, fol. 66 ro), welk huis in 1617 door ,,Jehenne Peeter
Qoeyaertsdochter, weduwe yerstmael van wijlen Qhijsbrecht Qeleijn Co,.nelirse van der Donck, ende lestwerff
van wijlen Artus Pels, geass. met Geerit van der Donck,
heuren sone”, wordt verkocht aan ,, Anthonissen Cornelis
Cuijperssone, beenhacker”. (No. 616, fol. 19 v”).
“Sr. Cornelis Perdonck, wonende tot Oisturhout, als
man eñ voight van Aechtken Adriaens van Bergendochter,
daer moeder af was Anneken Jacop Jacop Cotermans”
geeft 8 Januari 1631 kwitantie voor een schuld van
400 Car. gld., welk bedrag 26 Nov. lö99 door Cathn-
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rina Jan Jacobsdochter, wed. Adam van Hertsteen, C .S.
was schuldig erkend aan : Jacoppen Jacop Cotermans en
Anna Jan Jacopsdr. zijne huijsvrouw (No. 499, fol. 106
~0). Voornoemde kwijting staat vermeld in margine der
schuldbekentenis van 26-11-1699.
V AN R OOSMALEN.
Breda.

Endeldijk. (LIII, 60). De heèr J. E. van der Pot, te
Rotterdam, wiens voorouders op Endeldijk woonden,
deelde mij mede, dat in het Gemeente-archief van Rotterdam eene 180 eeuwsche teekening van dit buiten berust, van de hand van G. van Nijmegen, welke afbeelding bij een artikel van W. J. Hoffmanñ J. J. zn. ,,Endeldijk in den Patriottentijd” in het Rotterdamsch Jaarboekje van 1910 (80~ jaargang) is gereproduceerd.
A. V A N D E R MAREL.
Naaldwijk.
Fort Nassau, Waar berusten de archieven van het
Fort Nassau op de Voorn bij Heerewaarden? Deze zijn
niet in het R.A. te Arnhem.
‘s-Qrauenhage.
J. J. VüaTHEIna GZ N.
Graafweght(‘s). (LIII, 126). Adam van Rixtel, zoon
van Jacob Jansz. en Susanneke de Smeth, geb. te Amsterdam, brouwer ald., over]. ná 7 Sept. 1713, tr. 1”
(ondertr. Amst. 9 Febr. 1686) Barbara Schraafwegh,
j.d. te Rotterdam; tr. 2e (ondertr. Amst. 21 Febr. 1698)
Johanna de Haan, geb Haarlem 1639140, overl. ná 23
Febr. 1704, wed. van Goirert Reessen. Het eenige mij
bekende kind uit het eerste huwelijk was: Cornelia van
Rixtei, geb. Amst. 1693/94, tr. ald. 27 Sept. 1713 Mr.
Gerard_ Brandt, geb. Amst. 30 Juni 1688, zoob van Casper en Agatha Paets.
Aanvullende gegevens over deze personen, die waarschijnlijk Remonstrant of Docqsgezind waren, zullen
mij zeer welkom zijn.
Amsterdam.
P. V A N EEGHEN.
Haze (de). In Nov. 1904 bood de Heer Vorsterman
van Oyen aan den Heer van Epen aan een handschriftgenealogie, opgemaakt door C. van Royen en Gerrit Schoenmaker, beginnende met Hans de Haze, geh. met A n n a
van Eynthoc;en.

Waarschijnlijk is dit dezelfde Hans de Base, die voor
de V.O.C. bevelhebber is geweest van Palleacatte en in
1628-1634 lid was van een Ambassade der V.O.C. naar
de Eng. O.I.C. te Londen.
Elke inlichting betreffende hem en dit MS. zal mij
aangenaam zijn.
A. M E R E N S.
Amsterdam.

Heege (de). Ik heb inzage gehad van een Deventer
Calender of Schrijfalmanach volgens den Nieuwen verbeterden Gregoriaanschen stijl: op hetjaer van de Menschwording Christi 1768 door B. Elias Dapper Med. doet.
% Math. Ord. Gedrukt bij Marinus de Vries Boekdrukker Deventer. Een voor ons onbekende heeft daarin
allerlei financieel6 notities gemaakt, waarbij telkens
Deventer en Overijsselsche namen genoemd worden.
Wellicht is de opsteller te recht te brengen, daar hij
in 1774 noteert :
f 20.187.
De Heege gekocht
6.774.
In 1776: Het Halve Erf

lb8
8.667.
Maison de Rouse
In 1781: Heege, Half Erve en Maison f 34.628.
Welk goed is hier bedoeld en wie waren de bezitters?
Mr. H. W.
vtr.
Bedoeld zal hier zijn ,De Heeg” onder Diepenveen.
R

E

D.

Holsboer. (LIII, 62). Mij is bekend:

Hendrik Johannes Holsboer X Christina Henriette de
N@s. U. d. h. (0. m.?):
1. Jeanne Henriette H., geb. Djambi 8 Mei 1871, t

Welt. 26 Juli 1901, X Mr. Cornelis 30 Aug. 1887

Christiaan Pieter Doeve, geb. Semarang 23 Juli 1861,

hoofdcomm. Dep. Binn. Best., t Soerabaja4 April 1909,
zn. van Willem Alexander D. en diens le vrouw Ma?--

garetha Wilhelmina Cfrueger.
2. Annetta Christinu H., geb. Djambi 9 April 1873,
_t Malang 22 Aug. 1934, X Christiaan Pieter Doeve, wedr.

van hare zuster vd.
3. Hendrik Joseph ‘C7ictor H., geb. Palembang, 33 j.,
hoofdcommies Dep. van Gouv. Bedr., X Bat” 6 Oct.
1908 Anna 117iZh”. Schrade, geb. Batavia, 18 j., dr. van
de Inl. vrouw Kasina te Palembang en erkend door
Heinrich Il‘ilhelm S., gep. opzichter opiumfabriek te
Weltevreden.
4. Een dochter X Cfeorge de Groot, in 1908 28 j.,
machinist Baggermaterieel te Tandjong Priok.
6. Johannes Cornelis Christiaan H., 29 j., in 1908
onderopzichter bij de fabriek der opiumregie.
B. v. T. P.
\\‘elt.

Moreels (Paulus).-OndergUnde vraagt hiermede- ~~aan de lezers van den ,Nederlandsohen Leeuw”, in verband met een studie over den Utrechtschen portret- en
genreschilder Paulus Moreelse (1671-1638), of hun in
particulier bezit werken van dezen schilder bekend zijn,
en verzoekt hen vriendelijk daarvan opgave te willen doen.
Jkvr. Dr. C. H. DE J O N G E.
V trecht.
Mulet-van Ernst. (LIII, 62). Jacob Hendrik Mulet
wordt 6 Juli 1769 grootburger van Zwolle, levert Kerstmis 1769 zijn attestatie in uit Blauwcapel, huwde te
Zwolle 12 Juli (0. 23 Juni) 1769 aesina uan Ernst,
ged. Zwolle 3 Juli 1738, belijdenis ald. 9 Juni 1767,
d. v. Hendrik van Ernst en Theodora van der Beek.
Jacob Hendrik Mulet werd 19 Juni 1761 beëedigd
als advocaat in Overijssel, is waarschijnlijk in 1770 van
zijn vrouw gescheiden van tafel en bed en overleed te
Hattem 27 Februari 1777.
Nadere gegevens omtrent het geslacht Amulet zijn te
vinden in dit Maandblad jaarg. -1919 (XXXVII, 436).
A. H.
2.
Paddenburg (van)-van der Wel]. Gz+bert van Paddenburg, geb.. . . ., overl.. . . ., wonende op de Zoutmarkt
te Utrecht, tr. . . . . Maria van der WelZ, geb. . . . ., overl.
.“‘,* hun dochter Johanna van Paddenburg, geb. Utrecht,
ged. geref. 10. 6. 1712 in den Dom, overl.. . . . na 1792.
Aanvulling, evt. verdere opvoering stamreeks gezocht.
Johanna v. Paddenburg had een broeder Ggsbert Timon
van Paddenburg, dien zij tot executeur test. benoemde
op 29.12.1737.
J. C. H OYNCK VAN P A P E N D R E C H T .
Soerabaja.
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Posthuma. In de eerste helft der 180 eeuw leefde in
het westelijk deel van Groningerland een geslacht
Post(h)uma. Men vindt ze b.v. 1730 te Niehove, verder
te Tolbert, de Leek. Later vindt men ze in Drachten,
dat na 1641 zich snel heeft ontwikkeld. Heeft een onzer
Noordelijke leden ook aanteekeningen over dit Groningsche en Friesche geslacht? In de oudste generaGes zijn
zij vrij zeker van doopsgezinden huize.
Mr. A. S. >IIEDEMA.
Haarlem.

dl. 1732-1703, uit Rotterdam kwam. Blijkens het Stads
Trouwregister (dus niet hervormd) zijn ald. aanget. 7 _
Nov. en geh. 26 Nov. 1682 Abraham IC’zjnands, Jm. v.
Haarlem en Anna Cathariraa van Wechelen (sic.), Jdr.
v. Antwerpen. Dus wederom verband met Haarlem en
Antwerpen (kol. 217). Wie van de lezers weet het bewijs va.n de filiatie te leveren of is bekend met den inhoud van het notarieel archief van Amerongen?
‘s-Gracenhage.
J . J . V~ETEEIM GZN,

Schuurman Schimmel. In Rotterdam leefde een eeuw
geleden e,en geslacht Schuurman Schimmel. Dr. Schuurman Schimmel, indertijd te Haarlem overleden, voerde
in blauw drie aanziende paardekoppen van zilver,
schimmels. Kan iemand ook opgeven het wapen der
familie Schuurman, waaraan hij zijn naamsvermeerdering
ontleende T
Mr. A. S. M I E D E M A .
Naarlem.

Wilde (van der). Van deze Delfshavensche familie,
afstammende van Lourens Gosen ban der rilde, koster
en schoolmeester te Son (N.Br.) omstr. 1740, bezit ik
(door vererving) eun 170 eeuwsch lakcachet, vertoonende
het navolgende wapen : doorsneden: a gedeeld: 1 een
klimmende leeuw, Tl een klaverblad; b een allegorische
of bijbelsche voorstelling (Abraham’s offerande?). Helm
gekroond. Helmteeken: een uitkomend hert. Kleuren
onbekend.
Voor zooverre thans nog te controleeren, wordt dit
wapen reeds langer dan een eeuw door de familie als
zoodanig gevoerd, doch de overlevering wil, dat het
oorspr. aan een ander geslacht toebehoorde en (na huwelijk?) is overgenomen. Berust dit op waarheid en zoo
ja, aan welk geslacht heeft dit wapen oorspr; toebehoord,
wat is de juiste beteekenis van het tafereel en hoe zijn
de kleuren ?
J . J . VÜRTHEIM GZN.
‘s-Gravenhage.

Sevenbergen (van). (LIII, 97-110). Volgens Nederl.
Adelsboek 1917 huwt Jan Stloeck 1633 Anna van Sevenbergen, geb. 1612, t 6 Nov. 1686, dr. van Huyg en HadewZj
van Beusichem. Behoort zij tot het geslacht qlan Sevenbergen, waarvan de laatste aflevering van het Maandblad
een fragment genealogie geeft en hoe sluit zij dan aan dit
fragment aan ?
H. K R O N E N B E R G .
Diepe% veen.
Stegelytz. Wie waren de voorouders van C’oenraad
Willem Lodewijk Stegel@, gehuwd met Catharirla Schadd?
Zij testeerden 28/12 1808 te Tiel.
Wapen : 3 distelbloemen aan gebiaderde stelen, naast
elkaar op grond geplant; op de middelste waarvan een
kraai gezeten is. Helmteeken: een kraai.
Gevraagd de voorouders en wapen van Jan Jacob
Stegelytz, ged. Voorburg 1 Oct. 1730 als zoon van Pieter
en Elisabeth de Groot, kapitein ?, gehuwd 18 April 1763
te Leerdam met Johanna Waltelingh, geb. te Wijk
bij Duurstede. Hun dochter Aletta Elisabeth werd 13
April 1756 te Leerdam gedoopt.

Zierikzee.

COOK.

Stocke-Walle. Leendert Stocke, geb. . . . ., overi. . . . .,
tr. . . . . Francina Walle, geb. . . . ., over]. . . . . Hun zoon
Gerardus Stocke, geb. Veere . . . . 1682, overl. Veere ll.
12. 1737, kapitein ter koopvaardij, tr. . . . . Neeltje
Adriaans, geb. . . . ., overl. Veere 10.3.1744. Aanvulling
evt. verdere opvoering stamreeks gevraagd. Het vermelde in het boekje ,, De familie Hudig” is mij bekend.
J. C. H O Y N O K VAX PA P E N D R E C H T .
Soerabaja.
Vries (de)-Bert. Robert de Vries (geb. Ommen, t Kampen 18 Juli, begr. ald. Bovenk. 23 Juli 1767) en M a r i a
.Bert (begr. Kampen Bovenk. 22 Sept. 1756) worden
vóór Eerstmis 1749 als lidmaat te Kampen ingesohreven met attestatie van Lochem. Gevraagd worden nadere
gegevens betreffende dit echtpaar en over de ouders
van Maria Bert.
Mr. F. DaNrëLs.
‘s-Gravenhage.
W(e)ijnands. (LU, 216, 266, 320). In laatstgem. kol.
deelt de Hr. W. W. v. R. mede, dat Abraham Wynants
de oude, die met zijn zoon Abraham Wynants vermeld
staat in 2 acten van notaris A. P. Keppel te Amerongen,

Onbekend alliantiewapen. Op een draagstoel komt
het volgende alliantiewapen voor: 1. in blauw een halve
zilveren bloem (anjelier?), oprgzend uit een zilveren
schildvoet, vergezeld van 3 zesp. gouden sterren in het
schildhoofd.
11. doorsn. a. in rood een gouden krukkenkruis; b.
in blauw een gouden zesbladige bloem.
TTan welk echtpaar zijn deze wapens?
J. V A N L E E U W E N.
Zeist.
Onbekend wapen. In een huis te Naaldwijk bevindt
zich een gevelsteen, waarop het volgende wapen is afgebeeld: in zilver een dubbele zwarte adelaar. Schildhouder: een beer. Welk geslaoht voerde dit wapen?
A . V A N D E R MAREL.
Naaldwijk.
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Koninklijk Nederlandsch Genootschap yoor Geslacht- en Wapenkunde,
Correspondentie, bestemd voor het B e stuur ,
gelieve men te richten tot den secretaris
Dr. J. PH . DE &~OETÉ VE RL O R E N , Bleyenburg 5,
‘s-Gravenhage.
Alle overige correspondentie (niet bestemd voor Bestuur of Redactie) te riohten aan
h e t B u r e a u van h e t G e n o o t s c h a p ,
Blsyenburg 5, ‘&ravenhage.

Dit blad verschijnt aan het begin van iedere
maand en wordt aan alle leden van het Genootschap toegezonden.
Bijdragen en correspondentie, bestemd voor
h e t M a a n d b l a d , zoonrode o p g a v e n v a n
adresverandering gelieve men te richten tot
den redacteur Dr. T B . R. VALCK LUCASSEN,
huize Sparrenheide, Driebergen.

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.

_ Genealogie van het geslacht
von

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van Ir. E B. Kiel, te Tegal (Java), sedert 1933
gewoon lid van het Genootschap.

Innhausen und Knyphausen
in de Nederlanden,
door W. J. J. 0. BI J L E V E L D .

Toen ik 19 Mei 1933 ter jubileumstentoonstelling van
,ons genootschap mijne lezing hield over het geslaoht
H: C . F . G . V A N DITZHIJYZEN. . . . Dordrech.t.
von Innhnusen zend Knyphausen in de Nederlanden, was
Singel 162. j ik reeds van plan, het zuiver genealogische deel van het onA. C. J. VAN HAAFTEN . . . . . .
Amsterdam
(2.).
derwerp voor ons maandblad te bewerken. Dat het zoolang
Prins Hendriklaan 18.
heeft moeten duren, voor dit werk persklaar was, ligt voorMr. G. J. DE L INT . . . . . . . ‘s-Orauenhnge.
namelijk aan bet onderwerp. Men wil toch gaarne iets
Baehmanstr. 18.
geven, dat de volledigheid nabij komt, vooral, als het
P. W EYS
. . . . . . . . . . .
‘s-Gravenhage.
van Blankenbwgstr. 15.
arbeidsveld de 160 tot de lg8 eeuw bestrijkt, doch alle
moeite is doorgaans vergeefs en men moet zich ten slotte
neerleggen bij het feit, dat de archieven ten platte
Adreswijzigingen.
lande in Groningen meestal arm zijn en weinig ver
A. H. DEKETH . . . . . . . . . Den Helder.
terug gaan, terwijl een algemeen gebrek aan overlijdensOnderzeedienst.
of begraafregisters zich ook tot de Stad uitstrekt. Met
Mevr. A. VAN KIMMENADE-BEROHEGE . Geldrop (N.-Br.).
militairen wordt de zaak nog lastiger, door het vaak
Hofstraat 17.
H. L. K RUIMEL
. . . . . . . . .
‘s-Gravenhage. verhuizen en den laten aanvang der doop- en trouwboeken der voornaamste garnizoensplaatsen, zooals BelAnt. Heinsiusstraat 3.2.
A.
MERENS
. . . . . . . . . . Kaapstad.
lingwolde, Bourtange, Langakker- of Nieuweschans en
Consulaat der Nederlanden.
Leeroordt. Is het niet zonderling, dat zelfs van eenen
H E I N R I C H M U L L E R E . . . . . Fra,lkfort ald Main.
luit.-gen., zooals Joost Jan Lewe van Mathenesse, wiens
Roderbergweg 30.
vader ook militair was, noch geboorte- noch sterfplaats
J h r . D . RADERMAC~ER SCHORER V A N
en -datum te vinden zijn en dat ook het krijgsgeschiedk.
NIEUWERKEBKE . . . . . L o c a r n o ( Z w i t s e r l a n d ) .
archief en de Nederlandsche Jaarboeken ons in den
Hotel du Pare.
steek
laten? Eenige reizen naar Groningen en in de
H. E. J. F. DU M A R C H I E V A N VOORTOmmelanden heb ik er voor over gehad, om de volHUYSEN. . . . . . . . . . . . Velp (Geld.).
gende gegevens te verzamelen; slechts zeer weinigen
Prins Hendriklaan 2a
beseffen de moeite, verbonden aan het onderzoek van
J. W ARNER
. . . . . . Oostemolde (Iris Oldelwoek).
Huize Morren
alle mogelijkheden en een groot pak brieven getuigt
van de gestage hulp en medewerking, die ik van de
Heeren Coster en Brouwer, archivarissen en hunne assis-

Tot lid zijn benoemd.:

:
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ten, de HH. Lonsain en Pathuis, m o c h t o n d e r v i n d e n
en waarvoor ik hun allen gaarne dank zeg.

2. Adriaan, geb. 1612, + (overluid Utrecht 17 Mei)
1616.

1. lidovon Innhausenund Knyphausenl),geb.k.Knyphausen, Ackum in 1 bl 6, drost van Emden, raad
van den Graaf van Oostfriesland, $ k. Knyphausen
18 Febr. 1665, tr. 6 Jan. 1546 Eva r’ah Rennenberg,
geb. 28 Febr. 1018, t k. Knyphausen 8 Nov. 1679,
dr. van Graaf W i l l e m en Col.ptelia ra?a C,ulemborch,
vrouwe van Zuylen c. a.
Uit dit huwelijk:
1. Hima v. I. u. K., geb. 14 Dec. lb47, tr. (huw.
voorw. 16 Aug.) 1675 Aeplre Onstn, op Wetsinge
en Sauwerd, i_ 20 Jan. 1678.
2. Bendelef v. I. u. K., tr. lb83 Evert van Diepenbroick Impel op Middelstewehr.
3.Ilt0, volgt 11, oudere tak.
4 . lI~?ZZem, v o l g t IIbis, j o n g e r e t a k .

I.V. F e r d i n a n d des H.R. R. b. v. 1. u. K., h e e r v a n
Elteren, Bastenaken en Vogelsang, geb. 1611, $
omstr. 1680, tr. I‘J Antoinette Françoise von Mnlsen,
dr. van Guido, heer van Broechuysen en Johanlaa
de Wildt, vrouwe van Kessnich bij Keulen; tr. 20
1671 Isabella Magdalena can Poelgeest, t Dec. 1682,
dr. van Gerrit, heer van Poelgeest, Koudekerke en
Hoogmade en lsabella van Malsen. D e k i n d e r e n
uit het eerste huwelijk stierven zeer jong.

Oudere

tak.

11. Iko v. 2. u. K., Baron des H. R. Rijks 14 Juni 1688,
heer van Innhausen en Knyphausen, geb. k. Knyphausen 12 Juni 1666, eerste raad van den Graaf
v a n O o s t f r i e s l a n d , t 1 .Dec. 1604, tr. 1” 2 Oct.
1576 Anna M’aria Oriana von Elteren, erfvrouwe
van Elteren en Bastenaken in Luxemburg en van
Vogelsang in het land van Looz, geb. 1565, t 7 Mei
1600, dochter van Qeorg en Catharina van Bro~zchorst Batenburg, tr. 20 Elisabeth vota Frensen u i t
Gelderland, T kinderloos (overluid Utrecht 28 Juni)
1624.
Uit het eerste huwel$k:
1. Eva des H. R.R. bs. V. I. ZC. K., geb. 30 Aug.
1077, + Rijswijk bij ‘s-Gravenhage 161ö, tr. (huw.
voorw. 11 Sept.) 1696 Maximiliaan van Cruiningen , heer van Cruiningen, Haemstede, Heenvliet en Hazerswoude, geb. 29 Juli 1656, + k.
Heenvliet lb Jan. 1612, zn. van Jan en Jacoba
van Bourgondië tot Peere.
2. Catharina des H. R. R. bs. v. I. u. K., geb. 10
Oct. 1580, tr. 13 Nov. 1602 Haro van Fridagh,
op Gödens, ?_ 7 Maart 1609.
3. Hima, geb. 13 April 1582, f 12 Sept. 1691.
4. lido Herman, volgt 111.
6. Jurgen’Dietrich, geb. 10 Dec. 1686, t 24Sept. 1687.
6. Elisabeth, geb. 12 Sept., f- 11 Dec. 1689.
7. Philips Willem, volgt IIIbis.
8. Qeorg Dietrich, geb. 10 NOV. 1693, t 13 Sept. 1694.
9. Oriana Cornelia des H.R. R. bs. I’. I. u. K., g e b .
27 Dec. 1694, tr. 1621 Nicolaus fo?a Frese, o p
Hintum, -i- 19 Nov. 1637.
111. Tido Herman des H. R. R. b. v. 1. u. K., heer van
Elteren, Bastenaken en Vogelsang, geb. 13 Sept.
1683, wordt 1610 R. C., i_ (overluid Utrecht 27 Aug.)
1616, tr. Utrecht 9 Sept. 1610 Margaretha deCock
vara Delwijnen, j- 21 Febr. 1662, begr. Solre bij
Vogelsang, dr. van Adriaan, heer van Delwijnen
en Wadenoyen en M a r i a van Hemert.
Uit dit huwelijk:
1. Ferdinand, volgt IV.
1) Zie voor de oudere generaties, die den naam Onnelren voerden,
de stnmreeks in Ned. Adelab. 1933, p. 327.

IIIbis. Philips Willem des H. R. R. b. v. 1. u. X., heer
van Innhausen en Knyphausen tot 1624, geb. 20
Maart 1691, _F Bremen 6 Mei 1662, tr. 1” 14 Juni
1612 Catharina con Wersabe, i_ Aug. 1631, dr. van
Ortgis, heer van Carsebrock en Helena Sorre de
Berlaimolr t, t r . 20 3 Sept. 1632 Anna Elisabeth
Gravin von Würbna, t 22 Jan. 1642, dr. van graaf
Qeorg, heer van Freudenthal en Elisabeth von Eytzing en wed. B e r n h a r d 0011 Konowitz; tr: 30 26
Aug. lti42 Mugdalena Gravin van Nassau Siegen,
geb. 23 Febr. 1696, t Bremen 31 Juli 1661, dr.
van Graaf Johan en Magdalena Gravin van Waldeck
en wed. Bernhard Mo& Graaf van Oeynhnusen.
Uit het eerste huwelijk:
Drie kinderen, waarvan een jong en een ongehuwd
te velde sneuvelde en: aorita des H. R. R. b. II. I.
u. K., 1626-1703, die tot graaf des H. R, R. verheven werd en b% zijne vrouwen, Walburg Gravin
van. Leiningen Westerburg en Louise 1Valburg Gravin
van Solms, geene kinderen naliet.
Uit het tweede huwelijk:
Vijf kinderen, waarvaií”vier jong en ongehuwd
overleden en IV:
I V . Q e o r g IVilhelm des H. R. R. b. v. 1. zc. K., s i n d s
9 Maart 1694 graaf des H. R. R., heer van Elteren,
Bastenaken en Vogelsang, geb. 23 Dec. 1636, lid
gedep. St. van Groningen 1673, Staten Gen. 1676,
admir. van Harlingen 1683, t h. Nienoord, Leek
6 Sept. 1709, tr. (huwel. voorw. 14 Oct.) 1666 A n n a
vara Ezuslhm, vrouwe van Nienoord en Vredewold,
geb. h. Nienoord 1640, + aldaar 6 Nov. 1716, dr.
van Willem, heer van Nienoord en Margaretha Beata
von Fridagh en wed. Carel Hieronymus des H. R. R.
b. 2). 1. u. K.
Uit dit huwelijk:
1. Georg Willem, geb. 1666, t zeer jong.
2. Carel Willem, geb. 1667, + zeer jong.
3. Carel Ferdinand, volgt V.
V. Carel Ferdinand des H. R. R. gr. v. 1. 1~. K., h e e r
van Elteren, Bastenaken en Vogelsang, Nienoord
en Vredewold, geb. h. Nienoord 22 Febr. 1669, lid
gedep. St. v. Gron. 1691, Raad van State 1 6 9 4 ,
St. Gen. 1713, admir. v. Harlingen 1693, van Amsterdam 1711, curator der Gron. Academie 1699,
luit.-hoofdman der Hooge Justitiekamer, t h. Nienoord 28 Dec. 1717, tr. Noordwijk 26 Nov. 1689
Françoise de Soete de Laecke de Villers, geb. ‘s-Gravenhage 6 Mei 1674, + h. Carelsveld, oudtijds Benckemaborg, Midwolde 4 April 1714, dr. van Philips,
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heer van Zevender en Anna van der’ Does tot
Noordwijk.
Uit dit huwelijk :
1. Annu des H. R. R. gr. u. I. u. K., g e b . S t a d
(Groningen) 23 Aug. 1690, i_ h. Nienoord 29
Maart 1718, tr. Midwolde 15 Juli 1705 Anton 1I
des H. R. R. Graaf van Aldenburg, heer van Vare1
en Doorwerth, geb. %6 Mei 1681, + 1738, zn. van
Rijksgraaf Anton 1 en Charlotte Amelie de La
Tremoalle; hij hertr. Kopenhagen 16 April 1711,
na ontbinding van zijn huwelijk op 3 Jan 1711,
Wilhelmina Maria Prinses van Hessen Homburg.
2. Be& Elisabeth, geb. Stad 22 Febr. 1692, f jong.
3 . Beorg rilhelm Wigbold, geb. h. Carelsveld 23
Sept. 1693, t jong.
4. Elisabeth Beata, geb. h. Carelsveld 3 Febr. 1695,
-t jong.
5. Elisabeth Beata, geb. h. Carelsveld, ged. 21 Aug.
1696, j- jong.
6. Josina Qeertruid des H. RR. gr. v. I. u. K.,
geb. h. Carelsveld 30 Aug. 1696, -f- Asinghaborg,
Ulrum 19 Mei 1729, tr. Midwolde 29 Juni 1728
Haro Caspar des H. R. R. b. w. I. u. K., op Ulrum, die volgt.
7. Charlotte &‘aurice des H. R. R. gr. v. 1. u. K.,
geb. h. Carelsveld 21 Nov. 1697, t h. Nienoord
5 Mei 1717, tr. Xidwolde 7 Aug. 1715 Schelto
Jan des H. R. R. b. v. 1. u. K., op Meyma, die
volgt.
Jongere tak.
IIbis. Willem v. I. u. K., Baron des H. R. Rijks 14 Juni
1588, geb. k. Knyphausen 24 Juli 1657, gouverneur
van Oostfrieslan~d, drost en hofrichter te Emden,
i_ k. Lützburg bij Norden in Oostfriesland (oudtijds Lütetsborg) 3 Aug. 1631, tr. aldaar 4 Juni
1681 Hima Manninga, erfdochter van Lützburg,
Bergum, Visquart enz., geb. aldaar 4 Oct. 1663,
j- aldaar 3 Jan. 1630, dr. van Unico, op Lützburg
enz. en Adelheid van Brakell.
Uit dit huwelijk:
1. lido des H. R.R. b. v. 1. u. K., heer van Liitzburg o. a., geb. 4 Juli 1582, assessor ten Hove
van Oostfriesland, bouwt Tidofeld in Westekelbuhr 1614, 1_ 8 Sept. 1638.
2. Dodo, volgt 111.
3. Enno Willem, volgt IIIbis.
4. Upzico Munninga des 8. H. R. b. v. I. u. k., op
Hamswerum en Wichhusen, geb. 12 Febr. 1698,
_ -f kinderloos 1637, tr. 10 Mauritia von Frese;
*
20 Abebia von Weyhe.
6. Karel Frederik des H. R. R. b. v. I. u. K., o p
Visquart, geb. 18 Juli 1696, pres. v. h. Hof v.
Oostfriesland, t 4 Oct. 1669.

IIIbis. Enno Willem des H. R. R. b. v. 1. u. K., op Upleward, pandheer op Lützburg c.a., geb. k. Lützburg 28 Maart 1586, overste der stad Hamburg,
hofmeester van den graaf van Oostfriesland, t k.
Lützburg 16 Nov. 1666, tr. aldaar 13 Mei 1617 Anna
Maria von Amelunxen, t k. Lützburg 28 Nov. 160’7,
dr. van Kurt Sweder en Elisabeth von Rautenberg.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Adelheid des H.R.R. bs. w. I. u. K..
geb. 30 Sept. 1619, i_ Cleve 12 Maart 1649, tr:
1644 Allard Philip ~‘on der Borch, heer van Langentrier, geb. Hanau 16@L, Brandenburgsch geheim reg. raad in Cleve, t 1663, zn. van Johann,
heer van Holthuysen en Langentrier en Marie
de Qirard de Bergeries.
2 Rudolph Willem, volgt IV.
3: Gare1 Hieronymus des H. R. R. b. 21. I. u. K.,
geb. 28 Oct. 1632, lid. gedep. St. v. Gron. 1668,
St. Gen. 1663, + ‘s-Gravenhage 31 Juli 1664,
tr. 2 Juni 1667 Anna van Ewsum, vrouwe van
Nienoord en Vredewold, geb. h. Nienoord 1640,
i_ aldaar 6 Nov. 1716, dr. van TilEem, heer van
Nienoord enz. en Margaretha Beata von Fridagh;
zij hertr. (huw. voorw. 14 Oct.) 1665 Cfeorg rilhelm des H. R. R. b. 27. 1. u. K. v o o r n o e m d .
Uit dit huwelijk 7 k., allen zeer jong overleden.

111. Dodo des H. R. R. b. u. I. u. K., op Jennelt, Klempenau en Meppen, geb. 22 Juni 1683, Zweedsch
veldmaarschalk, _F (sneuvelt) bij Haseliine 1 Jan. 1636,
tr. 18 Sept. 1610 Anna von Schade, geb. Juni 1584,
i_ 16 Febr. 1644, dr. van Adam, heer van Yhorst
en Margarethe T’on Melschede.
Uit dit huwelijk: 7 k. o. a. :
Ehno Adam, uit wien de vorstelijke, grafelijke
en baronale takken in Duitschland stammen.

IV. Rudolph Willem des H. R. R. b. v. I. u. K., pandheer van Lützburg, geb. k. Lützburg 1620, lid
gedep. St. v. Gron. 1648, St. Gen. 1662,luit.hoofdman der hooge justitiekamer 1668, curator der Gron.
Academie 1647, t_ k. Lützburg 30 Nov. 1666, tr.
(huw. voorw. 27 Mei) 1646 Margaretha Beata von
Fridagh, geb. 19 Juni 1621, + h. Nienoord 12 April
1665, dr. van Haro, op Gödens en Elisabeth van
Haren en wede van Willem van Ewsum, heer van
Nienoord en Vredewold.
Uit dit huwelijk:
1. Haro Caspar, volgt V.
2. Willem, geb. Deo. 1646, + h. Nienoord 23 Juni
1604.
3. &laria Elisabeth des H. R. R. bs. v. 1. u. K., geb.
6 Sept. 1661, t verm. 1694, doch in elk geval
vóór 24 Maart 1698, tr. Haren 11 Febr. 1673
Timon Jan von Lintelo, heer van de Lathmer,
later van de Ehze en Langentrier, geb. h. Ehze,
ged. Almen 2 Dec. 1638, maj. b. d. garde te
paard, drost van Esens in Oostfr., $ ‘s-Gravenhage 26 Febr. 1685, zn. van Willem, heer van
de Ehze en Johanna van Dorth en wedr. van
AnRa Maria Dorothea van der Borch, vrouwe van
Langentrier.
V. Haro Caspar des H. R. R. b. v. 1. u. K., pandheer
van Lützburg c.a. tot 1677, toen hij het moest teruggeven l), geb. begin 1646, kap. te paard en te voet
1) Lüteburg c. a. was in het testament van Unico Manninga tot een
fidei-commis gesteld, doch op eene wijze, betreffende de opvolging,
die reeds aiincn oudsten kleinzoon Ts’do V. I. u. K. beducht had gemaakt voor”allerlei twisten in de toekomst en hem in 1632 dreef tot
het inwinnen van het advies van Hugo de Groot. Deze stelde op
Turksche wijze het recht van den oudsten man op straat, i.c. Enno
Willem, boven dat van den oudsten afstammeling, i.c. Enne Adam,
zoon van den reeds overleden en ouderen Dodo. De Xostocksche
faculteit en tal van Duitsche rechtsgeleerden voegden zich allengs
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in Statendienst 1661-16 Maart 1673, lid Raad v.
State 1675, S t . G e n . 1 6 8 6 , gedep. St. v. Gron.
1687, lid. adm. v. Amsterdam 1686 en Harlingen
1691, $ Asinghaborg, Ulrum Febr. 1694, tr. (huw.
voorw. 25 Oct. 1661) Ulrum 3 Nov. 1663 Petroq&ella Anna Lewe, op Asingha, geb. Asinghaborg
1648, i_ ‘s-Gravenhage 4 Sept. lti86, dr. van A b e l
Coendels, op Asingha c.a. en Elisabeth c>an Eyckelenberg gen. Hooftman.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Abel, volgt VI.
2. Hendrik Ferdinand, volgt Vlbis.
3. &ano Willem, geb. Stad 13 Dec. 166ï, t U l r u m
31 Oct. 1684.
4. Hare, geb. Stad 6 Mei lti69, ged. in huis denz.
dag, t k. Ltitzburg en begr. Norden, zeer jong.
6. Marga,.etha Elisabeth des H. R. R. bs. v. I. u. K.,
geb. 29 Juli 1670, tr. Coppetl Jarges, op Tackenborg, ten Boer, geb. Stad 6 Oct. 1666, t ‘1713,
zn. van Schelto en .Johaunu Alberda; hi hertr.
1702 Clava Alberda, op Eenum.
6. Erert, geb. Stad Dec. 1671, + zeer jong
7. Evert des H. R. R. b. v. I. 26. K., geb.
Stad
5 Jan. 1673, + 1696.
8. H a r o Tido, geb. 4 Juli 1674, + jong.
9 . Alalza IViZhelmina des H. R. R. bs. 11. I u. K . ,
geb. Asinghaborg 6 Dec. 1676, -f Tammingaborg,
Hornhuizen 24 Febr. 1729, tr. Ulrum (aanget.
3 Juli) 1) 1717 Scipio, alias Sippo Meckema van
Aylva, geb. Tammingaborg 19 Mei 16’79, kap.
tm ritm. regt. Albemarle in Statendienst, -f Tammingaborg 8 April 1732, zn. van Douwe Ernst
en Tjemck vtrn Heemstra; hij hertr. A n n a Bouwina Tjarda .van Starckenbo-h.
10. M a r i a D o r o t h e a des H. R. R. bs. I!. I. u. K.,
geb. Asinghaborg 23 Jan. 1677, t na 1701, als
zij vermeld wordt als peet.
11. Hima Helena des H. R. R. bs. 3~‘. I, u. K., g e b .
Stad 12 Juni 1681, 1_ ua 1 6 9 8 .
12. Beata Juliana des H. R.R. bs. v. I. u. liI., geb.
Stad 14 Aug. 1682, i_ 6 Febr. 1726, tr. Ulrum
10 Sept. 1716 Joachim Adolf Jarges, geb. 1687,
kap. in Statend., -f 6, begr. Ulrum 14 NOV. 1726,
zn. van Coppen, op Meyma en A n n a E l e o n e r a
Ripperda.
_.~ ~

bij deze opvatting, doch toen de zaak ten slotte voor denDuitsohen
Keizer gebracht werd, besliste die geheel volgens de Duitsche OPvatting. De zaak zat echter veel dieper. Dodo had zioh zoozeer in
schulden gestoken, dat hij de hulp van zijnen broeder E. W. behoefde,
die daarop het betwiste goed in pand nam, behield en bewoonde,
gelijk ook zijn zoon R. W. en kleinzoon E. C. IJ. 1. U. K. Na h e t
Keizerlijk vonnis in 167’7 ontbrandde eerst recht de strijd over de
geldelijke gevolgen van een en ander tusschen de Duitsche en Groningsche takken, die pas in 1697 werd bijgelegd door den buitenstaander-familielid, den Rijksgraaf G%org Wilhelm op Nienoord. Een
en ander hierover is te vinden in een artikel van den heer A. Meyer
in Gron. Volksalm. 1699, die vanzelf de zienswijze, zooals die op
Nienoord bestond, toen het den Grom tak toeviel en uit de archieven
aldaar bleek, huldigde. De beroemde zilveren vaik, met edelsteenen
bezet en een verguld zilveren beker bevattend, sinds b$a tweeeeuwen
naar Engeland verkwauseld en thans in bezit van den hertog van
Devonshire, wordt door den heer Meyer in verband gebracht met de
verzoening van 1697 en vaak genoemd de wredesbeker van Nienoord.
Het inscbrift gewaagt er eohter met geen woord van en ik ben meer
geneigd, dit te besohouwen als een typisch Engelsch verzinsel uit
lateren tijd, om den sohitterenden ,,Knyphausen Hawk” nog belangwekkender te maken.
1) Papier is vergaan bij trouwdatum.
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13. Carel Hieronymus Albert des H. R. R. b. ,c. 1. u.
K ., geb. Asinghaborg 24 Mei 1684, kap. onder
overste Ripperda, + Aainghaborg 19, begr. 26
Maart 1709.
VL Willem Abel des H.R. R. b. v. 1. u. K., geb. Stad
8 Oct. 1665, kap. in Statend., i_ 1694, tr. (huw.
voorw. 2 Juli) 1688 Johanna Wilh.elmina Beninga,
geb. 5 Aug. 1671, i 3 Aug. 1694, dr. van Boyzcng,
op Grimersum en Dornum en Maria Eva Erentreite?
van Hofried.
Uit dit huwelijk:
Anna Maria des H. R.R. bs. v. 1. u. K., geb. M e i
1689, t Godlinzerborg, Godlinze 8 Maart 1717, begr.
Emden, tr. 1714 Enno Polmart, op Godlinze en Rengerda (1713), geb. Emden 1687. + 18 Mei 1723, zn.
van Folkert en Elisabeth Deteleff.
VIbis. Hendrik Ferdinand des H. R. R. b. v. I. u. K.,
OF Ulrum c. 51. en Mathenesse (1712), geb. Stad lb
Nov. 1666, lid gedep. St. Gron. 1696, St. Gen. 1707,
admir. Harlingen 1709, Cur. der Gron. acad. 1691,
-f hsinghaborg 3 April 1716, tr. Haren 22 Jan. 1693
Ave, alias Azcrelia Jarges, geb. Stad 6 Juni 1666,
t Asinghaborg 3 Oct. 1702, dr. van Schelto en
Johanna Alberda.
Uit dit huwelijk:
1. Annades H. R. R. bs. ‘1;. 1. 21.. K., geb. S t a d 1 2
Nov. 1693, t h. Mathenesse, Mensingeweer, Raflo
3 Mei 1734, tr. Mensingeweer 9 April 1717 Joost
Jan Lewe van Mathenesse, luit. gen. in Statendienst, + begin 1768, zn. van Jan, op Rlauwborg en Willemina Lewe, op Cantens.
2. &helto Jan, volgt VIL
3. Havo Caspar, g&v.’ %%ghaborg 22 Dec. 1696,
t aldaar 30 Jan. 1696.
4. Johanna Habirza, geb. Asinghaborg 19 Nov. 1696,
f Stad 10 April 1697.
6. liaro Caspar, volgt VIlbis.
6. W i l l e m des H. R. R. b. v. I. u. K., h e e r v a n
Nienoord en Vredewold 1737, geb. Asinghaborg
18 Maart 1700, kap. in regt. Wichers 1721, lid
gedep. St. v. Gron. 1741, adm. v. Amsterdam
1747, Cur. der Gron. acad. 1746, $ h. Nienoord
17 Maart 1768, tr. Oostwolde, Leek 22 Nov. 1760
Susanna Johanna Alberda, geb. k. Dijxterhuis,
Pieterburen 11 Sept. 1718, vrouwe van Eenumborg, t Stad, begr. 30 Jan. 1799, dr. van W i l lem, op Dgxterhuis en Clara Alberda, op Eenum.
7. J o h a n n a H a b i n a des H. R.R. bs. v. 1. u. K.,
geb. Asinghaborg 4 Oct. 1701, t h. Carelsveld,
Midwolde 29 Oct. 1760.
VII. Schelto Jan des H. R. R. b. v. 1. u. R., op Meymaborg 1709, geb. Asinghaborg 21 Nov. 1694, lid
prov. rekenk. 1716, -f 28 Nov. 1716, tr. Midwolde
7 Aug. 1716 Charlotte iWaurice des H. R R. gravin
1~. 1. u. K., geb. h. Carelsveld 21 Nov. 1697, $ h.
Nienoord 6 Mei 1717, dr. van des H. R. R. graaf
Gare1 Ferdinand en Française de Soete de Laecke
de Villers.
U i t d i t huwelijk:
Johan Carel Ferdinand des H.R.R. b. v. I. u. K.,
heer van Nienoord en Vredewold, geb. h. Nienoord
28 April 1717, f Stad 10 Febr. 1737,
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VIIbis. Haro Caspar des H. R. R. b. v. 1. u .K., heer
van Ulrum c.a., geb. Asinghaborg 8 Juni 1698,
kap. in St. dienst, regt. v. d. Stadh. 1’727-1731, lid
St. Gen. 1731, prov. rekenkamer 1733, admir. v.
Amsterdam 1736, van Harlingen 1738, + Asinghaborg 14 Sept. 1741, tr. 1” Midwolde 29 Juni 1728
Josina. Qeertruida des H. R. R. gravin v. 1. 21. K.,
geb. h. Carelsveld 30 Aug. 1696, t Asinghaborg
19 Nei 1729, dr. van des H.R.R. graaf C a r e l
Ferdinand en Françoise de Soete de Laecke de villers;
tr. ,20 (huw. voorw. 27 Apr.) 1732 Petronella Anna
Lewe, op Aduard, geb. Stad, ged. 3 Maart 1702,
t Stad Febr. 1771, dr. van Ecert Joost, heer van
Aduard c.a. en Emerentia Christina van Berum.
Uit het tweede huwelijk:
1. Evert Joost des H.R.R. b. L’. I. u. K., geb. Stad,
ged. 12 Febr. 1732, i_ Stad 22 Juni 1804.
2. Bar0 Cuspar, volgt V I I I .
3. Ferdinand Folef, volgt VIIIbis.
VIII. Haro Caspar des H.R.R. b. v. 1. u. K., heer van
de Klencke, Oosterhesselen 1782, geb. h. Nienoord
16 Jan. 1733,l) t h. de Klencke 8 Naa,rt 1809, tr.
Nijmegen 6 Dec. 1757 Martina Cornelia Jacoba van
Heuckelom, geb. k. Cronesteijn, Zoeterwoude, ged.
Leiden 1 Juli 1739, t h. de Klencke 3 Aug. 1787,
dr. van Martijn en Theodora Agatha van Panhuys.
Uit dit huwelijk:
1. Martina Yheodora Agatha des H.R.R. bs. r.I.u.K.,
geb. 21 Sept. 1760, t h. de Klenoke 21 Nov.
1809, tr. Oosterhesselen 18 Aug. 1784 Jhr. Mr.
Derk Jan van der Wlyck, heer van de Klencke,
geb. h. Stoevelaer, Marke10 9 April 1760, recht,er
te Assen, i_ h. de Klenoke 9 Dec. 1847, an. van
Jan Hendrik, heer van Stoevelaer en M a r i a
Brouwer; hij hertr. Louisa Isabella Antonia yan
der Feltz.
2. Anna Habina des H.R.R. bs. v. 1. u. K., geb.Lingen
26 Juli 1766, j- h. de Klencke 22 Dec. 1808.
3. Maria Corlzelia des H. R. R. bs. v. 1. u. K., geb.
Lingen 14 Dec. 1767, t h. de Klencke 24April
1796.
VIIIbis. Ferdinand Folef des H. R. R. b. CI. 1. 2~. K.,
heer van Ulrum en Nienoord c. a. (1768), geb. Stad
7 Juni 1736, lid raad v. St. 1766, prov. rekenk.
1768, adm. v. Harlingen, lid ged. St. v. Gron.
1780-1787, f Asinghaborg 12 Mei 1796, tr. 10
Zuidwolde, Bedum 8 Jan. 1761 Clara de Hertoghe
van Feringa, geb. Rikkerdaborg, Lutjegast 27
Maart 1746, f Stad 3 Maart 1766, dr. van Daniël
Omno, op Rikkerda en Feringa en Johanna J’tssanna
Alberda; tr. 20 Tienhoven 2 Sept. 1768 Anna Maria
Graafland, geb. Amsterdam 8 April 1743, t Asinghaborg 3 Jan. 1803, dr. van Mr. Jan, heer van
Schotervlieland en Catharina van Aferen.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina, geb. Stad 24 Nov., + aldaar 4 Dec. 1769.
2. Mr. Jan Carel Ferdinand des H.R.R. b. en
baron v. I. u. K., heer van Ulrum c.a. 1796-1809, van Tammingaborg, Hornhuizen, 17981) Het is merkwaardig, dat noch zijn ambt, noch zijne verblijfplaats
v66r Lingen, ondanks alle moeite, daaraarc besteed, kon vastgesteld
worden.
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1803, van Carelsveld, Midwolde, geh. Asinghaborg 29 Apr. 1772, gecomm. ten landdage wegens
Westerkwartier, lid prov. St. en ridderschap van
Gron., kolonel en plaatscomm. der Stad, erkend
als baron op alle 13 Oct. 1819, t Stad 16 Jan.
1842, tr. Hoogkerk 1 Dec. 1794 aagdalena Dorothea Lewe, op Aduard, geb. Stad 2 Mei 1773,
t aldaar 10 Maart 1864, dr. van Evert Joost,
heer van Aduard c. a. en Henriëtta Paulina van
flolsten.
3. Ico Folef, volgt 1X.
4. Catharina, geb. Asinghaborg 31 Maart 1776, T
aldaar 9 April 1777.
6. Haro Caspar, geb. Asinghaborg 24 Maart, i_ aldaar 24 April 1776.
6. Hare Caspur, volgt IXbis.
7. Catharina Clara des H. R.R. bs. v. 1. u. K., geb.
Asinghaborg 4 Juni 1779, t Stad 19 Oct. 1844,
tr. Stad 9 Oct. 1804 Nr. Justus Hendrik Ludovicus baron (1823) d’Aulnis de Bourouill, op Bijma,
heer van Hedikhuizen, geb. ‘s Hertogenbosch, ged.
7 Mei 1777, lid prov. St. v. Gron., vrederechter
te Zuidhorn, houtvester, f h. Bijma, Oldekerk
24 April 1832, zn. van Frederik Herman en
Anna Maria de Jongh.
8. Anna Habina Jacoba des H. R. R. bs. v. 1. u. R.,
geb. Asinghaborg 16 Maart 1783, t Ewsumborg,
Middelstum 27 Sept. 1812, tr. Stad 9 Oct. 1804
Mr. Edzard Jacob baron (1831) Lewe van Middelstum, heer van Ewsum, Niddelstum c.a., geb.
Stad, ged. 16 Juni 1783, betaalm., lid gedep.
Staten, kamerheer i. b. d., t Meppel 11 Mei
1866, qn> van Jhr. Mr. Egbert en Ch&tina Elisabeth Wolthers; h$ hertr. Stad 21 Juli 1814
Maria Robertina Bernardina Johanna van Hasselt.
1X. Ico Folef des H. R. R. b. v. I. u. K., geb. Asinghaborg 10 Mei 1773, f- Stad 29 Dec. 1810, tr.
Baflo 1 April 1797 Johanna Sybilla Qeertruida
Lewe van Nijenstein, geb. Eelde 13 April 1772,
+ h. Lemferdinge, Paterswolde, Eelde 7 Dec. 1839,
dr. van Edtard Willem en Siccomina Johanna van
Boeckholt.
Uit dit huwelijk:
1. Anna A4aria Catharina, geb. Stad 27 Febr. 1798,
t Stad 10 April 1804.
2. ,Johalzna Siccomina Dorothea des H. R. R. bs. 11.
1. u. K., geb. Leens 26 Aug. 1799, + Stad 26
Mei 1866.
3. Arena Maria Cathnrina des H.R.R. bs. 1). I. u. K.,
geb. Stad 19 Juli 1808, t Stad 10 Sept. 1866,
tr. Eelde 30 Aug. 1862 Willem Bellaard Lormier, geb. Doesburg 28 Oct. 1818, kap. inf., i_
‘s-Gravenhage 24 Jan. 1886, zn. van Clnzcdius
en Johanna Clnudinn van WnGng; hij hertr. Griefje
Romein.
IXbis. Mr. Haro Caspar des H. R. R. b. en baron v. I.
u. K., heer van Nienoord c.a., geb. Asinghaborg
14 April 1777, lid gedep. St. en ridderschal: van
Groningen, houtvester, erkend al: baron op alle
13 Oct. 1819, t h. Nienoord 3 Jan. 1842, tr. Niekerk 11 Juni 1802 J’zcsanna Elisabeth Alberda, op
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Bloemersma, geb. Stad, ged. 6 Nov. 1769, t h.
Nienoord 30 Dec. 1836, dr. van Scato Ludolph, op
Byma en Bloemersma en Wendelina Corrrera AlDerda,
op Dijxterhuis.
Uit dit huwelijk:
1. Ferdinand Folef, geb. h. Nienoord 6 Mei, i_ aldaar 28 Aug. 1803.
2. Mr. Eerdinand Folef baron v. I. u. K., heer van
Nienoord c.a. 1842-1884, geb. h. Nienoord 4
Mei 1804, kap. Gron. mob. schutterij, burgem.
van Leek en Marum 1842-1846, t Stad 23 Nov.
1884.
3. Wendelina Cornera barones v. 1. 2~. E., geb. h.
Nienoord 9 Nov. 1805, t Stad 6 Nov. 1878, tr.
Leek 22 Mei 1830 Jhr. Mr. Ulrich Willem Ereder& van Panhqs, geb. Stad 6 Febr. 1806, lid ged.
St., f- Stad lb Febr. 1882, zn. van Jhr. Abraham
en Berentdinu Ernestina Hermanna Polman Bruys.
4. Scato Ludolph baron 2). I. u. K., geb. h. Nienoord
7 Mei 1807, t aldaar 3 Nov. 1836.
5. Anna Maria, geb. h. Nienoord 25 Jan, t aldaar
16 Febr. 1814.

De bakermat van het geslacht

van Foreest,
door Jhr. Dr. W. A. B EELAEHTS

VAN

B L O K L A N D.

Toen ik in 1918 in ons maandblad enkele kolommen
wijdde aan de eerste generatiën van het geslacht van
Foreest, heb ik gewezen op de in Nederland’s Adelsboek in den loop der jaren gegeven afstamming van het
tot den Nederlandschen Adel behoorend, uit NoordHolland stammend geslacht van Foreest, welks wettige
afstamming uit het oud-adellijk Zuid-Hollandsch geslacht
van dien naam tot dusverre nog niet is bewezen. Dat
tusschen beide geslachten genealogisch verband bestaat,
wordt niet betwijfeld, doch wel werd reeds drie eeuwen
geleden beweerd, dat de Noord-Hollandsche Foreesten
niet uit echten bedde zijn gesproten, maar door bastaardij uit de oud-adellijke, Zuid-Hollandsche naamgenooten zijn voortgekomen.
Dit vraagstuk laat ik thans in het midden en ik wil
nu de aandacht vestigen op hetgeen ik zou willen noemen :
de bakermat van het oud-adellijk geslacht van Foreest.
In v. Leeuwen’s Batavia Illustrata is eene genealogie
van Foreest te vinden (blz. 965), welke aldus aanvangt:
Herpert rwn Foreest, Ridder, wert vermelt anno
1096 en gestelt als een van de eerste op een Tournoyspel van omtrent 160 Ridders, volgens brieven
daarvan zijnde; en wan
Stuard van Foreest, Ridder, volgens brieven vermelt in September anno 1111.
Naar ik vermoed zal niemand nieuwsgierig zijn naar
deze brieven van 1096 en 1111.
Veel meer trekt ons daarentegen de aanhef der genealogie van Foreest bij v. Gouthoeven (blz. 174):
Ilrillem ran Foreest, schiltknape, leefde int jaer
1360, ende wan Jan van Foreest, die te wijve hadde
Jouffr. Idn, heeren Coelzraed Kusers dochter v a n
Oosterwijck, Ridders ; sijn broeder Herpert van
Poreest wiert vermeit An. 1392, maer sterf sonder oir.
Niettemin zijn ook deze gegevens niet ten volle betrouwbaar.

Juist is, dat Jan van Foreest getrouwd was met joncfr.
Yde, Coenen [Cusers] dochter van Oesteru@& zooals blijkt
uit eene beleeningvan 16 Juni 1392 (A. R. A., Holl. leenk.,
no. 62, fol. 39), maar niet juist is, dat deze Jan van Poreest
sen zoon was van Willem can Poreest, knape, die in 1360
leefde. Wel heeft iaatstgenoemde inderdaad bestaan - hij
werd in 1349 bij opdracht zijns vaders Jan can Foreest beleend met land onder Koudekerk (zie Nassau’s Domeinarch. no. 6461, fol. 319”““) -, maar Jan wan Foreest, de
bezitter van het, ambacht Middelburg bij Boskoop, was
3en zoon van Harper van Foreest, als wiens leenvolger
hij daarmede 20 Augustus 1367 is beleend (Holl. leenk.
no. 60, fol. 100).
Van laatstgenoemden Herbern van Foreest is een zegel
bewaard gebleven aan eene oorkonde door hem - Harparen van Foreest, knap e - 26 November 1349 gegeven aan de abdij van Leeuwenhorst. Dit zegel geeft
het door de huidige Foreesten nog gevoerde wapen
met den. hoekigen dwarsbalk te zien, welk wapen v.
Gouthoeven aldus beschreef: ,een roode baer ofte fasce,
ghetant onder ende boven, in forme van een saghe, in
sen zilver velt, contrary het wapen van der Weert”.
Wanneer wij nu achtslaan op het bezit van het ambacht Middelburg bij Boskoop door Herbern van Foreest,
ian ligt het voor de hand zijne ouders te herkennen
in Jan van Foreest en diens echtgenoot0 joncfr. Aleid,
lie 2 Januari 1327 met de tienden aldaa#r en land te
Speelwijc werden beleend (Holl. leenk. no. 2. fol. 52).
De juistheid dezer afstamming blijkt uit de navolgende
aanteekeningen in het zoogenaamde Oude Register van
Graaf Florens, waarin wij lezen (zie Bijdr. en Meded.
van het Kist. Gen. te Utrecht, dl. XXII blz. 246):
Harlrer van Fere&_;mtfanghen te rechte hen,
officium de Middelborch cum CCC jugeribus terre
ibidem ; item in Coudekerke idem Halparus X1111,
hieten die Bate, beleghen oestwaert Dirric van
Foreest, si_n broeder, ende Jans sijns v a d e r
waren in s;ln live, feria quarta post circumsaisionem
anno nativitatis XLVII. . .
7
Waarschijnlijk kunnen W’J nu nog een stap verder
gaan en als grootvader van genoemden Hevbern uan
Foreest aanwijzen eenen naamgenoot - Hardenbernus
de Foreest -, die van Graaf Floris V in leen hield
(zie t. a. p. blz. 231): ,,officium de Foreest cum decimis
et terra sus in dicto officio”.
Oogenschijnlijk zou dus als bakermat van dit geslacht
moeten worden aangenomen het ambacht van Foreest,
hier genoemd, hetwelk volgens Mr. S. Muller Hzn.
(t. a. p. blz. 231 noot 2) was ,,een klein ambachtje tusschen Reeuwijk en Boskoop”. Ik geloof echter niet, dat
wij hierin moeten berusten. Het bedoelde ambachtje was
Middelburg en dat daaraan nu en dan, zooals ook in
het Oude Register, de naam Foreest wordt gegeven,
meen ik te moeten toeschrijven aan het feit, dat het
aan het geslacht van Foreest behoorde. Op geheel
dezelfde wijze zien wij herhaaldelijk ook andere goederen
van naam verwisselen, zooals b.v. de hofstede ter W@c
(te Beverwijk), het stamhuis der uter Wike’s, hetwelk
9 December 1366 door heer Jan vaB Egmond w e r d
opgedragen ten behoeve van Coen (van Oesterwijc),
Willem Cuser’s zoon, waarna het naar deaen Oosterwijk
werd genoemd, welke naam later weder werd verdrongen
door dien van Foreest, nadat dit goed door het huwellj’k
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van Coen’s dochter Pde met Jan van Foreest in diens
geslacht was gekomen (v. Mieris 111, blz. 204).
Wat Berbern van Foreest, den leenman van Graaf
Floris V, betreft, meen ik hem ook voor den vader te
mogen houden van Clementia Herberns dochter v a n
Foreest, die als vrouw van Gijsbert SLoeym, bezitter van
het huis te Werve onder Rijswijk, wordt vermeld in
1306, 1309 en 1323. Verdere gegevens nopens hem heb
ik vooralsnog niet kunnen vinden en van oudere Poreesten
blijkt ook slechts zeer weinig. Van hen wil ik hier slechts
vermelden de dochter van heer ll’illem van loreest,
gehuwd met heer Floris van Rodenburg, die voorkomt
in eene oorkonde van 16 October 1282 (R. A. Utrecht,
H.S. no. 319, fol. llvso).
Al deze gegevens wijzen op de huidige provincie
Zuid-Holland als bakermat van het oud-adellijk geslacht
van Foreestl); nadere preciseering blaft echter gewenscht
en zonder verdere gegevens zijn wij ongetwijfeld geneigd
aan de streek tusschen Leiden en Gouda te denken.
Het feit, dat het wapen van Foreest overeenkomt
met dat van v. der Woert - zij het ook dat de kleuren
zijn omgewisseld - zooals ook reeds v. Gouthoven deed
opmerken, heeft mij er toe gebracht na te gaan, of langs
dien weg meer licht aangaande de herkomst der Foreesten zou ‘zijn te verkrijgen.
Bij v. Gouthoeven is aangaande het geslacht v. der
Woert niets te vinden, doch wel bij v. Leeuwen, die
t.a.p. op blz. 1178 zegt:
Floris van der IVoert, Ridder, Heere van derWoert,
zijnde twee Ridderlijke Hofsteden met de landen
daar toe behoorende, de eene genaamt Hogewoert,
ende de andere Lagewoert, gelegen in Delfland,
onder de Hee&jkheyt-Naaltwijk, leefde änno ii57;
hij en sijn nakomelingen hebben dese goederen te
L e e n beseten, eerst van de Heeren van Voorn,. . .
dan naderhant sijn dese twee Ridderhofsteden gekomen aan de oude Heeren van Naaltwgk, als van
spilszijde ook gedescendeert uyt de Heeren van der
Woert, die daar naar die aan andere familien weder
te leen hebben u y t g e g e v e n . . . . Van desen voornoemden Floris can der Woert was afkomstig
1.2) Gerrit van der Woert, Ridder, Heere van der Woert,
vermelt anno 1274; hij wan
Cllem van der Woert, volgt.
Mugtelt van der \Voert, troude Willem van Diepenburg, Ridder, anno 1310. . . .
Hendrik van der Woelt, leefde anno 1289 en besat
eenig Leengoet tot Naaldwijk van Graaf Willem
van Henegouwen, hij wan Willem van der Woert,
die insgelijx met dit leen verlijt wert, maar stierf
sonder kinderen, waar omme dese goederen v o o r
een gedeelte quamen op sijn suster Alijd van der
Woert, Hendriks dochter, die te man hadde Qerard
Boekhout s), Hendrix soon van Eemakerk, volgens
verlijbrief van den jare 1 3 3 6 .
i) Gaan wij in van der Aa’s Aardr. Woordenb. na, wat deze aangaande het bovengenoemde huis te Foreest, alias Oosterwijk, bij
Beverwijk, weet te verhalen, dan blijkt, dat hij dit houdt voor het
stamhuis der Foreesten; eene meening, welke, gezien de aangehaalde
oorkonde van 9 December 1366, onhoudbaar 1s.
z) Deze nummering is van mij (W.A.B.).
a, Lees Barthou~, eooals blijkt uit den op blz. 1180 en 1181 medegedeelden verlijbrief van 1336 (W.A.B.).
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11. Willem ‘van der Woert, Ridder, soone van Gerrit
van der Weert, was Heere van der Woert anno
1314, en wan
111. Hendrik van der Il’oert, Ridder, was ook Heere
van der Woert . . . . hij hadde getrout Beatrix vaal
Liesvelt, dochter van Herbaren, heer van Liesvelt
anno 1364; sij hebben gewonnen

IV Gerrit van der Weert, dewelke anno 1383 troude

met Sophia, suster van Otto van Arkel, Heere van
Heukelum . . . . hg wiert door dode van Herbaien
Heer van Liesvelt, als mede Eemskerke, en nam
daarna aan de naam van Eemskerke en Liesvelt. , . .
hij wan

V. Hendrik van der Woert, geseyt van Liesvelt, Ridder,
Heere van Liesvelt, daar mede verlijt anno 1431;
hij hadde een suster, genaamt Hendrik, Dirks Vrouwe
van der Doortoge, die ook pretensie hadde op het
Huis en de Heerlijkheyt van Liesvelt.. . .
Met dezen laatsten heer Hendrik van der Woert neemt
de genealogie bij van Leeuwen een einde. Wel vermeldt
hij nog als ,,van desen Geslagte” Ger.rit van der Vl’oert,
die leefde in 1364 en vader was van Boudew~n v a n
der Koert, in 1423 getrouwd met Catharina van Abbenbroek, vrouwe van Abbenbroek, en hunne nazaten, maar
deze niet aan te sluiten van der Woert’s kunnen wij,
als voor ons thans van geenerlei belang, gevoegelijk
ter zijde laten.
Toetsen wij nu van Leeuwen’s genealogie aan de ons
overgebleven oorkonden en inschrgvingen in leenboeken,
dan zien wij, dat zij niet strookt met de feiten en laatstg e n o e m d e h e e r &endrik +am der Weert vc+k&d&~bt
in mannelijke lijn afstamt uit de oude van der Woert’s,
doch uit het geslacht van Heemskerk 4).
Uitdrukkelijk zegt Graaf Willem 111 in zijne uitspraak
d.d. 14 Maart 1339 betreffende de geschillen over den
voorrang in de kerk te Naaldwijk 5) tusschen heer Willem
van Naaldwijk en diens zoon Henric, benevens hunne
vrouwen, eenerzijds en Gerrit Bartout en diens echtgenoote anderzijds, dat ,van der Wourt niement ghebleuen
en es dan si”, t.w. laatstgenoemde. Qerrit Bartout (,van
Heemskerk) was getrouwd met Aleid van der Woert,
erfdochter van Henric van der Woert, en hunne nakomelingen hebben nu eens den naam van Heemskerk dan
weder dien van van der U’oert gevoerd, en de laatste
twee generaties komen ook als van Lìesveld voor, wegens
hun bezit van het kasteel van dien naam.
Daar het hier niet gaat om de H e e m s k e r k ’ s , m a a r
het zaak is de oude v. der Woert’s te leeren k e n n e n ,
hebben wij na te gaan, wie de voorouders zijn geweest
van genoemde erfdochter Aleid van der Weert. Zij wits
eene dochter van Henric wan der roert, b l i j k e n s d e
acte van 31 Augustus 1336, waarbij haar man Gerard
Bartout, na het kinderloos overlijden van [haren oom]
Willem van der Woert. diens aan den Graaf vervallen
rechte leenen kocht en haar daaraan lijftochtte (van
Mieris 11, blz. 684).
De gebroeders Willem en Henric van der Woert komen
4) Wijlen w H. J. Koenen heeft hierop reeds gewezen; zie De
Wapenheraut dl. VII, blz. 357.
z) Zie Nijhoff’9 Bijdragen voor Vad. Gesch. en Oudheidk., 4” Reeks,
dl. X blz. 338,
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verscheidene malen voor en hunne zegels zijn bewaard
gebleven 6). CC’illena zegelde met het volle wapen van
der Weert, t.w. met den hoekigen dwarsbalk, en Eenric
voerde daarboven een barensteel.
Van Willem vn1a der Woert wordt het eerst melding
gemaakt in een stuk van 16 Juni 1309, waarbij de
heeren van Putten en Naaldwijk gezamenlijk uitspraak
doen in eeu geschil tussohen hem en zijne moeder (Holl.
leenk. no. í’8, fol. 66vso). Dat de heer van Putten hierin
werd betrokken, kan geene verwondering wekken, indien
wij in het oog houden, dat in 1304 onder diens vanen
heer Floris van der \Voert tegen de Vlamingen had
gestreden en was gevallen, van wien 24 November
1306 werd getuigd, dat hij een zoon van eene moei
van den heer van Putten en Strijen was geweest ( v .

Mieris 11, blz. 69) ic).
De evengenoemde moeder van Willem van der Woert
was naar alle waarschijnlijkheid de weduwe van Floris
uak der Woert, die op het laatst van de I3de eeuw her-

haaldelijk voorkomt en wiens vader mede Zfloris was
geheeten. Wij vinden beiden 6 Februari 1292 genoemd
onder de borgen van heer Dirk van Brederode, t. w. Tlorentius de Stort et Plorentius de Wort filius eiuss). Dat misvatting hier qiet mogelijk is en wij inderdaad met de
gezochte van der Woert’s hebben te doen, blijkt uit h e t
zegel van Rorens Florenssone van der Iliort, die 27
October 1285 borg bleef voor de v. Amstel’s; immers
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Gezien dezen voornaam Herbenz zou het geslacht
van Foreest uit hem kunnen z%n gesproten en zou deze
‘Herbern van 1230 de grootvader kunnen zijn geweest
van Herbemz van .Foreest, den leenman van Graaf Floris V.
Dit blijft echter voorloopig eene bloote onderstelling.
Wij hebben voorts nog na te gaan, waar deze van dey*
Woert’s gegoed waren. Zij bezaten, zooals uit de oorkonde
van 31 Augustus 1336 reeds is gebleken, goederen onder
Naaldwijk en behoorden daar destijds thuis, Tussohen het
dorp Naaldwijk en Honsholredijk lagen de Lage en de
Hooge Woert g, en door de opgegeven belendingen staat
vast, dat laatstgenoemd goed door Willem van der Weert
vóór dien in leen was gehouden.
De Hooge en Lage Woert lagen in den Boschpolder,
welke benaming den huidigen bezoeker van Naaldwijk
zeer vreemd aandoet, daar er van bosch niets valt te
bespeuren. Wel moeten er tijdens het bezit van Honsholredijk door de Prinsen van Oranje schoone dreven
en bosschages ter plaatse zijn geweest, maar de benaming Boschpolder moet van ouderen datum zijn.
Aangezien de Lage Woert een Naaldwijksch leen is
geweest, heb ik de Naaldwijksche leenboeken geraadpleegd in de hoop daarin meer bijzonderheden te vinden.
Tn het Nassau’s Domeinarchief is daarvan niet veel over;
blijkbaar hebben de Graven van Arembekg of hunne
rentmeesters de oudste deelen niet overgedragen .bij den
verkoop aan Prins Frederik Hendrik.
Wat echter nog over is, leverde mij een geheel onverwacht, nieuw gezichtspunt. Ik vond namelijk beleeningen in de 16de eeuw met land in het ambacht van
Naaldwijk in de onmiddellijke nabijheid van de Lage
en Hooge Woert: ,,gen_oempQet Fkeest”, of ,geheetën

diens zegel vertoont het bekende van der Woert-wapen
met den hoekigen dwarsbalk, merkwaardig genoeg zonder
breuk, hoewel zQn vader toen en - zooals gezegd later nog in leven was.
Een Henric van der Weert was 5 April 1246 getuige
van Henric, heer van-.Gerne, burggraaf van Ze&++
__,,...~
‘*t Toreest.”
maar diens familieverband is niet bekend.
Mogen wij onderstellingen maken, dan acht ik het
Daarv6ór komt van 1212 tot 1230 herhaaldelijk een
lang
niet onmogelijk, dat dit Foreest de naamgever is
Floris can der Woert voor, die het vertrouwen van Graaf
Willem 1 moet hebben genoten, daar hij in 1213 met geweest van het oud-adellijk geslacht wan Foreest, hethem te Londen was en in 1214 te Antwerpen; ter welk uit van dey Woert zal zijn gesproten en dit gedeelte
laatster plaatse met een overigens onbekenden W i l l e m van het uitgestrekte bezit der van der Woert’s onder
van der IVoert, evenals hij ridder en waarschijnlijk zijn Naaldwijk voor zijn erfdeel zal hebben bekomen. Albroeder. Van eenen anderen broeder gewaagt een gunst- thans ik meen lateren onderzoekers naar de afkomst
bewijs, hetwelk Floris van der Woert op St. Nicolaas- der Foreesten ernstig in overweging te moeten geven
dag 1230 deelachti,w werd van zijn bloedverwant (con- met deze mogelijkheid rekening te houden.
sanguineus) Henric heer van T’oorne. Deze toch bepaalde
toen, dat 3’loloris’ leen bij gebrek0 van manlijke nakoAanvulling op de genealogie van het geslacht
melingen zou vererven op zijne oudste dochter, en invan de Poll,
dien hij ook geen dochter zou nalaten, zouden eius frafer
(XLV, 281-294; XVII, 376;.L, 27),
Hardbaren et omnes filii sui hem opvolgen.
Noris von der Woest had in 1230 dus een broeder
door Mr. H. WALLER.
Herbenz.
Ad Ned. Leeuw XLV, 293.
Van dezen Herbern is verder niets bekend, maar ik
acht het zeer wel mogelijk, dat hij eenen anderen toeVI. Johnnves van de Poll, van ‘s-Gravenhage, geb.
naam heeft gedragen, zooals destijds veelvuldig het geval 1620, apothecar, oud 26 jaar (zijn vader te Gennip),
was met jongere zonen, waarvoor ik slechts behoef te woont op de Nieuwendijck te Amsterdam, ondertrouwt
herinneren aan alle in de dertiende eeuw uit den Was- Amsterdam (Pui) 24 Naart 1646 (Gemeente-archief Amsenaerschen hoofdstam gesproten zijtakken, die de namen sterdam D.T.B. 678, folio 28)
droegen van de hun verleende goederen.
Cathurina Colijn, van Amsterdam, geb. 1619, oud 26
jaar,
geen ouders meer hebbende (geassisteerd met haar
6) Zie b.v. A. R. A., aroh. Leeuwenhorst,charters van 10 Novemte
broeder J o h a n Colz@), woont _op de Heerengracht
ber 1330 en 19 Januari 1322.
-

7) Het is niet noodzakelijk hier te denken aan eene zuster van den
vader van heer Nicolaas van Putten, daar ook eeue tante van moedersrijde kan zijn bedoeld; in beide gevallen uit heelen of halven bedde.
8) Zie de hier en verder aangehaalde 13de eeuwsche bewgsstukken
in V. den Bergh’s Oorkondenboek v. Holland en Zeeland.

9) Deze goederen hebben - zoo het sohijnt - hunnen naam ontleend aan de van der Woert’s, en niet omgekeerd. Het eigenlijke
Rtamgoed van dit edel geslaoht lag bij Maasland (vgl. de Fremery’s
Suppl. Oorkbk. v. Holl. en Zeel., bls. 42, noot 4).
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Amsterdam. Dochter van Michiel Gol$%t en C u t h a r i n a

doctor, wonende in de Kortsteeg in de Gestoffeerde
Koet te Amsterdam. (Zie Navorscher 1900,’ 57-69 en
K. 0. Meinsma, Spinoza en zijn kring, 1896,383 et passim.)
Het huwelijk van Dr. Georgius Schuller en Catharina
vat1 de Poll werd gesloten voor schepenen te Amsterdam
6 Aug. 1679 (D.T.B. 949, trouw Stadhuis). Hiervan werd
acte verleend 2 Juli 1680 (waarvoor zou die aate noodig
zijn geweest?j. - Catharina vlan de Poll was als weduwe
Schuller 2 Maart 1686 te Wesel getuige bij den d o o p
van Margrieta Schuller, kleindochter van haar schoonvader. Uit dit kortstondig huwelijk werd geboren:
Cntharina Hermana tichuller, Rem. gedoopt Amsterdam 17 Mei 1680, als ,,craemdochtertje van wijlen Dr.
Beorgius Schuller en Catharina ran de Poll”, in huis
gedoopt door Do. Bysterus (D.T.B. 301 fol. 80). Catharins van de Poll heeft dan ook, naar aanleiding van haar
tweede huwelijk, de weeskamer voldaan 14 Febr. 1686.
Volgens een manuscript-staat van afstammelingen van
Xcolnas C o l i j n d e Zhovion ( A l g e m e e n Rijksarchief,
‘s-Gravenhage, verzameling van Tets) huwde Catha,rina Schullel, met Jonunes Diepenbroek. Pogingen, om
dit huwelijk te Amsterdam in Pui- of Kerkregisters
(welke laatste op de voornamen zijn geklapperd) terug
te vinden, faalden tot dusver. Hoogstwaarsch@lijk heeft
Catharina Schuller b\j haren stiefvader te Haarlem gewoond, zoodat haar huwelijk aldaar gezocht zal moeten
worden. Echter is zij dan vermoedelijk toch reeds vó6r
20 Maart 1720 kinderloos overleden; zie hierna.
Catharina van de Poll ondertr. als weduwe Georgio
Schuyler, w o n e n d e o p d e N . ZijdsVoorburgwal, 2” te
Amsterdam (Pui) 16 Februari 1686 (D.T.B. 694 fol. 139)
Hendrik Boyen van Amersfoort, zijdereeder, wonende te
H a a r l e m , w e d u w n a a r -vaa Ma& +an Tkoov-,. - Uit dit huwelijk werd geboren:
Elisabeth Noyen, geb. Haarlem 21 Oct. 1687, overleden te . . . . 2 Febr. 1763, huwt te Haarlem 17 Oct.
1707 Anthony van Vollenhoven, geb. Schiedam 16 Dec.
1680, overleden Amsterdam 16 Oct. 1730, zoon van
Anthony van Vollenhoven en diens tweede vrouw Caiharina van Pollenhocen. Zie Ned. Patriciaat 1926 blz. 299.
Elisabeth Noyen was blijkbaar het, eenig-overlevende
kind van hare moeder Catharina van ds Poll en dito
kleinkind van hare groo,tmoeder Catharina ColG~?k, toen
zij 20 Maart 1720 voor Notaris Pieter Schabaalje te Amsterdam (Inv. 6123) optrad, te zamen met N i c o l a a s
Muiden (kleinzoon van Jan Muiden en Elsje Colijn
Michiel&.) en Hester Colijn de Thovion, gehuwd met
C h r i s t i a a n Bartels, als de drie eenige erfgenamen ab
intestato van vaderszqbe van den in Dec. 1719 te Amsterdam overleden Mzchiel Anthony Colijn de Thovion.

YWCUS.

Johannes uan de Poll werd apothecar te Amsterdam
28 Maart 1640. Hij overleed te Amsterdam en werd
aldaar in de Oude Kerk begraven 10 October 1680 als
Medioinae Doctor, wonende op den Nieuwendijck (D.T.B.
1047). Hij onderteekende zijn ondertrouwacte : Johan
van der Pol (vergelijk Ned. Leeuw L, 27: dezelfde testeert te Rotterdam 14 Sept. 1636 als Johannes van de
Poll gesevt de Qreeff, jonggesel, wonende te Haarlem;
hij teekent dit testament - waarbij hij zijn vader D .
Assuerus ‘van der Poll geseyt Verhorst tot universeel
erfgenaam benoemt - Johannes Pollio geseyt de Greeff.
Not. Prot. Rotterdam Dl. 158 acte 70).
Catharina Colijn werd begraven Amsterdam, Oude
Eerk, 13 December 1683 als Catrina Coliin. huvsvrouw
za(liger) Pieter (sic) van der Pol, komt van de ieedijck,
F. 8.- (D.T.B. 10471.
Uit het huwelijk vin Ja,1 vtrn de(rj Poll en Cotharyna
Colijn(s) werden te Amsterdam Remonstrantsch 1) gedoopt (D.T.B. 301):
1. Cornelis, 17 Februari 1646 ; folio 19 verso. (Vader:
van de Poll).
2. Cathnrina, 27 December 1647; fol. 21 vo. Volgt
hierna.
3. Michieltje, 2 April 1649, fol. 24.
4. Michiel, 6 Maart 1661; in huis gedoopt; fol. 26 vo.
6. Jnn, 21 Juni 1664; in huis gedoopt; fol. 30 vo.
6. Mn?%, 3 April 1657 ; fol. 34 vo. Deze Maria vair de
Poll ondertrouwde te Amsterdam (Pui) 30 November
1679 (D.T.B. 692 fol. 2), oud zijnde 22 jaar, wonende
Nieuwendijck,. ge>:sisteerd met haar vader J a n lyan de
Poll, met Johannes Kloot (ondertëe~efit Jóannes -Cloc&)
,van &-euningen”, a p o t h e c a r , o u d 2 4 j a a r , o p d e n
Nieuwendijck, vertoonend acte van toestemming van zijn
moeder; geassisteerd met Michiel Muyden. Maria van
de Poll werd te Amsterdam, Oude Kerk, begraven 28
October 1680 als komende van den Nieuwendijck, F. 8.(D.T.B. 1047).
2. (Zie boven) Catharina van de Poll, Rem. ged. Amsterdam 27 December 1647, ondertr. le Amsterdam (Pui)
22 Juli 1679 (D.T.B. 691 fol. 123) Dr. Beorgius SchuIler,
van Wesel, geb. 1662, der medecijnen doctor, oud 27
jaar, woont in de Kalverstraet, geassisteerd met zijn
vader Abraham Schuller. (Zooals gebruikelijk, gaf de
bruid haar leeftijd verkeerd op: zij was ouder dan zij
voorgaf.)
Dr. (Teorgius Hermanus Schuller werd gedoopt te
Wesel, Willibrordikerk, 27 Oct. 1662 als zoon van Dr.
Abrahom Schuller, Med. Doctor, Fiirstlicher Ostfriesischer HofMedicus, en Cath.arina von Schlechtenthal.
Dr. B. H. Schuller overleed te Amsterdam en werd
2 Sept. 1679 aldaar in de Oude Kerk begraven als
,,comende van den Nieuwendijck op de hoeck van Sunter
Klaesstraat” (D.T.B. 1047). - Hij was 6 Mei 1671 te
Leiden ingeschreven als student in de geneeskunde,
oud 20 jaar. Het adres van een brief van Spinoza aan
Schuller luidt: Mijnheer GF. H. Schuller der Medecynen
‘) Ook de sohepen Jan MN de Poll te Amsterdam liet zijn kinderen
Remonstr. doopen. Zie Elias, de Vroedschap van Amsterdam, 1 blz
445, na 152.

Loten-Heydanus-Burman.
$anvullingen, medegedeeld door Mr. J. C. Baron CREUTZ.
Aan hetgeen in de jongste aflevering van den Ned.
Leeuw door jhr. Clifford Kocq van Breugel nader is
medegedeeld betreffende het geslacht, Burman kan ik het
n a v o l g e n d e t o e v o e g e n , grootendeels ontleend aan de
,,Notices historiques et génQalogiques sur la famille Burman” van J. G. Burman Becker (lste druk). De verbeterde
uitgave van 1866 kon ik tot mijn spijt nog niet raadplegen. Mijn nummering correspondeert met die van Jhr.
van Breugel.

<

179

180

11. Burman - Heydanus.
Maria Heydams werd geboren 12 Maart 1628.
Kinderen:
1. Josina, geb. 1666, i_ 1688.
2. Petrus, volgt 111.
3. Abrnhamus, geb. 2’7 Dec. 1669, i 8 Aug. 1687.
4. Franciscus, volgt IIIbis.
III. Burman-Clotterbooke.
Eca Clotterbooke was geb. 22 Oct. 1668 en verkreeg
door erfenis het huis Batestein onder Harmelen, alwaar in de kerk verschillende wapenborden der Burmans hingen, die in het laatst der vorige eeuw met
die kerk verbrandden.
Van hun kinderen is de onder 6 genoemde #‘rans
Burmnn geb. 1694 en i_ 17 Dec. 1764, zijnde kolonel
der infanterie geweest. Zijn schoonvader Hendrik
Both was burgemeester te Amersfoort.
IV. Burman-de la Bassecour.
Mr. Caspar was ook hoofdofficier te Utrecht.
Het onder 6 vermelde kind Angelina huwt Utrecht
12 Mei 1763 Janus ‘Frederik van Senden, + 1806,
lid wetgevend lichaam; de kinderen onder 6, 7 en 8
stierven zeer jong.
V. tr. 20 Dec. 1740, en hertr. Johanna Jacoba Senserff,
wed. Timon van Meel.
Uit het eerste huwelijk:
1. Caspar, volgt VL
2. Peter, heer van Champvent bij Yverdun, i_ Demerary 1810, tr. Jeanne Cecile de Villegas, waarbij eene
dochter, gehuwd met baron de Peissac.
VI. was heer van Matho bij Yverdun, + aldaar 1817,
tr. 1776 Anna Barbara Scholl, waarbij Jeanne Marie
Anne Mndel’eine Eva, vrouwe van Mathod (verkocht
1842), -i- Yverdun 14 Mei 1863, tr. 1” Charles Bourgois,
koopman te Hamburg, i_ op reis naar Indië, tr. 20
Marie Marcel Baudimont, -i_ 11 Juli 1839.
Vbis. Burmun-Goris.
Hij y(volgens Becker) op Sandbergen bij Amersfoort
30 tict. 1798.
Uit dit huwelijk:
1. Clrspar, tr. N.N. waaruit Johanna Aletta, getr. met
Cornelis Costerman.
2. Zeger Theodorus, i_ Utrecht 18 Sept. 1780.
3. Pieter Carel de la Bassecour, geb. 7 Dec. 1752, i_
25 Dec. 1840, tr. 10. 14 Jan. 1’787 Adriana Elisabeth Strick van Linschotert, geb. 25 Juli 1768, + 26
April 1817, dr. van Daniel Jan, heer van Bunnik,
on Christina Besina van Hoorn, tr. 2” 18 Nov. 1818
Agtrtha l’an der Jagt, geb. 1 Juli 1776, i_ 14 Nov.
1840, dr. van Mnrtinus en Oeertruida van Breda.
Uit het eerste huwelgk:
1. Johanna Christinu, geb. 1790, i_ Maartensdijk 29
Mei 1816.
2. Besirla Adriana, geb. 1791, -i_ ald. 9 Sept. 1812.
3. Adriaan Daniel Jan Hendrik, geb. 1 Maart 1797,
f 29 Mrt. d.a.v.
IIIbis. Burman-Thierens.
Zij was dr. van Johannes en Maria van der Well.
Uit dit huwelijk:

1. Maria, geb. 24 Oct. 1704, f- 24 Oct. 1708.
2. Johannes, volgt IV.
3. Franciscus, volgt IVbis.
4. Abrahamus, genoemd onder IIIbis 3.
6. Anthonius, geb. 6 Mrt. 1711, i_ 6 Dec. d.a.v.
6. Cusparus, geb. 6 Mrt. 1711, i_ 18 Juli 1713.
7. Anthony, geb. 21 Maart 1712, i_ 22 Juli I 713.
8. Petrus, volgt IVter.
IIIbis 3. Abrahamus, tr. 10 18 Juli 1732 Johanna Elisabeth
var1 Bueren, geb. 6 Oct. 1710, i_ 26 Apr. 1746, dr. van
Laurens en Elisabeth van Tongeren.
Uit het eerste huwelijk:
1. Susanna Elisabeth, geb. 16 Mei 1733, i_ 2 Aug.
d. a. v.
2. Mevrouw van Foreest.
3. Jan Abraham, ged. 12 Mei 1737, -/= St. George
d’Elmina in 1777 na 7 Mei.
4. Prans, geb. 26 Jan. 1739, i_ 31 Dec. d. a. v.
6. Petronella Maria, geb. 21 Aug., 5 2 Sept. 1740.
6. Jan, geb. 2 Sept. 1742, f heel jong.
IV. Is geb. 1707; zijn vrouw was dr. van Laurerjs en
Elisabeth van Tongeren.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Elisabeth, geb. A’dam 6 Apr. 1732, i
ald. 29 Mei 1758.
2. Nicolaas Laurens, volgt V.
3. Frans, geb. A’dam 16 Sept. 1736, + ald. 22 Sept.
1740.
4. Susanna Adriana, geb. A’dam 27 Aug. 1737, fald. 27 Juli 1740.
V..

Burma+Verkolje.
. _ -De vrouws-moeder was Elisabeth vala den Hever.
Uit dit huwelijk:
1. Mevr. de Rocere van Breugel.
2. Johannes Jacobus, getr. A’dam 13 Sept. 1772,
Iste luit., i_ Batavia 1811.
3. Nicolette Adriana, geb. A’dam 28 Aug. 1774, -)
Kopenhagen 13 Maart 1824, tr. 20 Apr. 1794
Gottfried Becker, ?_ Kopenhagen 21 Juni 1845,
prof. in de chemie en hof-apotheker.
4. Mevr. Eyck van Zuilichem.
6. Mr. N i c o l a a s Laurentius, geb. A’dam 6 Maart
1782 (geprom. Utrecht 20 Dec. 1804), inspecteur
dir. belastingen te A’dam, t Loenen 6 Dec. 1826,
tr. 7 Mei 1812 Anna Agneta Blomkolk, f A’dam 28
Nov. 1868, wed. Jan Laurens de Blank.
IVter. Burman-v. d. Streng e.a.
tr. 1’ 7 Aug. 1740 E. A. van der Streng Johannes dr.,
geb. 1723, 20 7 Juli 1746 A. Knuyse, i_ 23 Oct. 1747,
30 Juli 1748 D. A. Six, f- 12 Sept 1781.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Elisabeth, geb. A’dam 16 Juni 1742, i_ ald.
30 Juni 1744.
2. Maria, geb. A’dam 26 Jan. 1744, -i_ ald. 6 Mrt. d.a.v.
3. Martinus Pieter, geb. A’dam 23 Feb. 1746 i_ ald. 4
Maart d.a.v.
Uit het derde huwelijk:
4. Mevr. Couderc; hij T 13 Nov. 1779.
6. Franciscus, geb. 1766.
6. Eva Maria, geb. 1768, t 1774.
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Omtrent het voorgeslacht van den sub 11 genoemden
Frans Burman het volgende :
De eerste vrouw van zijn vader Petrus Burmannus was
inderdaad dochter van den predikant Adolph Broeckhuisen
en Magdalena de Carmer, terwijl de tweede vrouw dochter
was van K*ans Balde en Catelgne Bodaert.
Uit het eerste huwelijk werd geboren Adolph, -j- 1636, predikant te Tienhoven, die gehuwd was met Barbara Bos.
Uit het tweede huwelijk sproot nog Magdalena, d i e
1668 huwde Carl Behagel, burgemeester te Hanau.
Petrus Burmannus’ vader, de Keqlsche raadsheer
Aernannra, geb. 1633, huwde 10 Maria Lechenich, 20 ee~le
Lop, 30 te Duisburg Machteld (Metz) Kop, dr. van Hans en
Agnes.

te voren reeds gestorven - over welke voogden werden
Johann Krauthoff en Robert von Crevelt, resp. broeders
van den vader en de moeder dier kinderen, en J a c o b
Fewrschlosser.
De kinderen waren:
1. Dietrich Krauthoffl), ged. Duisburg 23 April 1614,
doopget.: Jacob Schlossmächer, Robert von Kempen, S t ingen Kruitho fen.
Hij overleed te Duisburg 16 Aug. 1678, huwde 2 malen
en had nakomelingen.
2. Judith Krauthoff, ged. Duisburg 13 Aug. 1617,
doopget. : ,,der Mutter Broder Peter” (dus een Böninger),
Judith die Witwe des Pastors Heinrich Krautho v en” en Katharina Krabbe.
3. Luise Krauthoff, ged. Duisburg 7 Apr. 1619; doopget.:
Lucas Hessels, ,,Trintgen P e t e r K r u i t h o v e n s
Haus frau”, en ,Lisbet Jnn Kruithovens Hausf rau”.
4. Peter Krauthoff l), ged. Duisburg 22 NOP. 1620,
doopget. : Friedrich von Crevelt, Lucia Kuchen,becker en
H e i n r i c h K r a u t h o f f (,der a b e r m i t d e m schon
genannten Pastor gleichen Namens nicht identisch ist
zoo schrijft Dr. Ring - sonderen ein Schuster war”).
;.
9 overleed vóór 1678, onmondige kinderen nalatende.

In mijn bezit is de koperen plaat, die gediend heeft voor
de vervaardiging van de portretton van Franciscus Burman P~anciscuszoon naardeschilderij van Quinkhard 1744.

Kruijthoff - thans Tielenius Kruijthoff,
(LI& 146 e. v.),
door W. WI J N A E N D T S

VAN

R E S A N D T.

In nr. 5 houdt ons correspondeerend lid 8. Müllers
te Frahkfort a. M. eenige beschouwingen naar aanleiding
van mi+ artikel over bovengenoemde afstamming.
Hij begint met de opmerking, dat blijkens het bekende boek van J. A. von Recklinghausen de predikant
te Duisburg niet H e in r ic h Krauthof - zooals ik opgat - doch Johan n Krauthof geheeten zou zijn; hij
voegt daaraan toe: ,, Het is mij niet mogelijk van hieruit
vast te stellen, welke opgave de juiste is”.
Indien d e -heer XiilIe~s eChtër ~G‘iake ~eV&%ij &n
door mij in mijn artikel genoemden Dr. Walter Ring,
stads-archivaris van Duisburg, had geïnformeerd of de
in 1616 overleden predikant van Duisburg Johann of
Reinrich Krauthof geheeten was, zou hij vernomen hebben,
dat deze den laatsten naam droeg en mijne, aan dezeltde bron ontleende mededeeling dus juist was. Zijne
weduwe komt - zooals men hieronder kan zien - als
,, Judith die Witwe des Pastors Hei n ri c h Krauthoven”
op 13 Aug. 1617 als doopgetuige voor bij de oudste
dochter van Hermann Krauthoff.
Verder begeeft de heer Müllers zich vragenderwijs
in veronderstellingen over het gezin Krauthotien-Böninger te Duisburg. Als hij het door mij in noot 6 van
mijn artikel aangehaalde - in 1930 verschenen - boek
over het geslacht Böninger had ingezien, of hadlaten
inzien, dan had hij al zijn vragen beantwoord gezien.
Bedoeld boekwerk deelt n.1. d i e n a a n g a a n d e m e d e
(ik verkort deze opgaven eenigszins):
Katharina Böninger, g e b . f 1 6 8 8 ( d o c h t e r v a n
Dietrich Böningergenannt con Crevelt en van Apollonia N.),
huwde omstreeks 1613 Hermann Krauthoff, wiens familie
toenmaals ,in Duisburg mehrfach vertreten war.” ,,Ein
Bruder H e r m a n n Krauthofts wahr wohl der am 24
Februar 1688 geborene, am 29 August 1616 gestorbene
reformirte Duisburger Pastor Reinrich Krauthoren”.
Eermann Krauthoff voornoemd - wiens ouders den
heer Ring onbekend bleven -was vermoedelijk bakker,
evenals zijn schoonvader Böninger, en overleed reeds
in 1621. met nalating van 3 kinderen - &5n kind was

Ik heb deze Duisburgsche Kruythoff’s in mijn opstel
niet vermeld, omdat het doel van dat artikel was de
afstamming te bewijzen der tegenwoordige familie Tielenius Kruythoff uit Conrad von Vreden te Meurs;
mededeelingen over een Duisburgschen tak zouden die
afstamming niets verder hebben gebracht.. Bovendien
valt het op, dat de Meursche 3 gebroeders nimmer als
doopgetuigen bij de Duisburgers optreden. Men zou zelfs
in twijfel‘ hébben~ kuiGe~ti_vëí%eeTen of tussch&-ti -beide
families wel verwantschap bestond, ware het niet, dat
in de door mij in k. 86 aangehaalde Meursche acte van
6 Mei 1596 uitdrukkelijk is vermeld, dat de daarin
genoemde Peter Kr. toenmaals te Duisburg woonde.
Hierdoor leidde ons verder zoeken ook naar Duisburg.
De heer Müllers oppert tenslotte de veronderstelling,
dat de thans gevonden stamvader Conrad volz Vreden
eigenlijk Conrad Krauthot*en heette en zelf een zoon
geweest zou zijn van Peter Krauthoven.
Het is mogelijk, dat zijn veronderstelling juist is; zij
wordt gesteund door de omstandigheid, dat de Böninger’s in de 1 e generatie Böninger genan& von Crevelt
heetten en in de 20 generatie afwisselend von CreceZt en
Böninger, hetgeen zich dus ook bij de con Vreden’s-Krauthofen kan hebben voorgedaan. Conrad zou dan ~‘092 Vreden
heeten, omdat hij uit Vreden herkomstig was; daartegen
zou kunnen pleiten dat er toenmaals te Schermbeck
een burgerlijk geslacht von Vreden bestond -- uiteindelijk is deze naam natuurlijk aan den plaatsnaam
Vreden ontleend, maar het is nog onbekend wanneer
dit het eerst gebeurde.
Is Conrad echter een Krauthoff uit Vreden, dan zal
Beeltgen wel geen Krauthoff zijn geweest, zij zal dan
een anderen familienaam gedragen hebben, waarmede zij na haar huwelijk echter niet in acten voorkomt.
1) Hieruit blijkt,, dat in dit gezin niet den zoogen. strengsten vorm
der ,,Leitnsmensitte” gevolgd werd, aangezien de oudste zoon naar
den moederlj’ken grootvader genoemd werd.
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MEDEDEELINGEN.

Wapenborden in de Ommelanden
fusschen Eems en Lauwers (15684826).
Aanvullingen en verbeteringen.
(LII, 363 e. v.; LIII, 14 e. v., 124.)
Bord no. 88.
opschrift moet zijn: Anno 1779 den 16den Octob
starf de Hooghwelgebooren Helena Catharina Vrijvror
van Clant van Scharmer, weduwe van wijlen de Hoog
welgeboren Tyaerdt Wilhelm Vrijheer van Heerma v
Bolswert Holwinde Oldenzijl Oosternielant.
Het

B,ord n o . 8 9 .
Carel Philip 2 heodor Gulihelm Otto van Heerrr
obiit 1787.
Opschrift: Den 22 Augusti 1787 is de Hooghwl
geboren Gare1 Philip Theodor Gulihelm Otto Vryehe
van Heerma van Bolswert en Holswinde in den ouderdc
van 21 jaaren overleden. R. 1. P.
Wapen: van Heerma, benevens de kwartieren:
Hcerma
Sickinga
Jarghes
Clant
Goltstein
Steenhuizen
Wijnbergen Lijnden
Clant
Froma
Agama
Eminga
Schrieck
Terbecke
Wyffringa
Aldringa

Hövel
Penninck
Do&
Eensohate
Doetichem
Bentinck
Schimmelpenninck
Westerholt

Ense van Heeke
Stegemans
Lintheide
Bruins
Oldeneel
Rasehorn
Brienen
Scherpenzeel.

Plaats: de oorspronkelijke plaats is niet bekend;
in het kasteel Baerlo te Venlo.

B o r d n o . ?Q.
I1;---cII,
Duce Wilhelm Sickinghe, obiit 1681.
O p s c h r i f t : D e H e e r Duce Wilhelm S i c k i n g h e v
Warffumer Borg, Jr en hovelinck tot Eenrum, Piete:
buren en Nylant, Gapt van zijn Vrl. Dor’ Garde op Sta
en Laude. Gesturven den 28 (18?) December tot Lie
warden, oud 25 Jaaren 1681.
Wapen : gevierendeeld:
1 Sickinghe
3 Jongma

2 Echten
4 Bentinck.

Kwartieren :
Sickinghe
Gisen
Jongma
Liauckama

Gaykinga
Clant
Ailva
Camminga

Echten
Clooster
Bentinck
Ittersum

Waterm
Gaalen
Ittersun
Westerh

Plaats: tot 1796 in de kerk te \Varfum en sedc
dien in het bezit der familie Sickinghe.
Bord no. 9 1 .
(Feyo Sickinghe), obiit 1666.
Opschrift: Aetatis suae 66, obiit 28 April 1666.
Wapen : Sickinghe.
Kwartieren :
Sickinghe
Gaykinga
Gisen
Clant
Alma
Lewe
Ballen
Jensema

Jongmn
Aylva
Liauckama
Camminga
Hermana
Hermana
Minnema
Minnema.

Plaats: als no. 90.
Bord no. 92.
Johan Sickinghe, 1676-1662.

Dit bord, waarvan geen afsohrift bewaard is gebleven,
toonde acht kwartieren. Het is evenwel in den loop der
tijden verloren gegaan. Evenals de andere Sickingheborden hing dit nummer tot 1796 in de kerk te Warfum.
Bord no. 93.
(Jan Sickinghe), 1649-1673.
Opschrift: Natus den 19 Febr. 1649; obiit den 20
Maius 1673.
Wapen : Sickinghe, benevens de kwartieren :
Sickinghe
Qayckinga
Gisen
Clant

Jongema
Aeylva
Liauokama
Camminga

Echten
Waterman
Kloester
Gaelen

Bentinck
Bentinck
Ittersum
Westerholt.

Plaats: als no. 90.
N.b. Bij dit bord wordt een trommelvel bewaard,
zoodat het dus zeer waarschijnlijk is, dat dit het in
,Ommelander Borgen” genoemde bord is; zie no. 77.
De genealogische aanteekeningen in genoemd werk zijn
dus fout; de moeder en grootmoeder zijn er verwisseld.
A DOLF PATHUIS.

Van Sevenbergen.
I n zijne z e e r belangrijke bijdrage over de eerste
Heeren van Zevenbergen heeft Jhr. Dr. Th. van Rheineck
Leyssius, onder Bijlage H (Mbl. LIII, kol. 107/8), ook
melding gemaakt van Heinric [ba] van Seoenbergen, Heer
van Bertembroek l),, die in 1420 met tienden te Nisse en
Abbekerke werd beleend en twee kinderen had : Gerard
en Volcwzjn van Secenbergen.
Mijn handschrift van Wouter van Gouthoeven stelt
mij in staat deze gegevens aan te vullen en tevens de
in kol. 169 gestelde vraag naar de afstamming van
&qg can Sevenbeqen Bur&n. Het stemt grootendeels overeen met hetgeen door Pastoor Juten werd
medegadeeld in Taxandria XL, blz. 13.
1. Volgens Gouthoeven was Henric die bastaerd van
Seuenbergen (wie de vader was staat er niet bij, maar
het lijdt voor mij geen twijfel of Henric was een zoon
v a n H e e r Hugeman can Striene, R i d d e r , H e e r v a n
Sevenbergen) gehuwd met Margricte van Beest en had
dit echtpaar zeven kinderen:
1. Qerit van Sevenbergen, die in 1418 en. ‘20 te Dordrecht woonde en ,seer rijck” was. Hij liet twee bastaarddochters na: Margriet, non te Arkel op de Linge,
en Catarijne, gehuwd met Jan van Munstel (lees lUz.bnsel).
2. Henric oan Beoenbergen, kinderloos overleden.
3. Vranc van Seveubergen, d i e e e n b a s t a a r d d o c h t e r
Adriana had, gehuwd met Jan van Wilderen.
4. Huge van Seuenbergen, wiens bastaard Henric volgt
onder 111.
6. Jenne ran Sevenbergen, kinderloos overleden.
6. IVolckwijf (sic) q:an Sevenbergen, gehuwd met een
bastaard van Heer Gerit vnn Egmond, R i d d e r .
7 . Belia ,van Sevenbergen, d i e h a r e n m a n Qijsbert
Quekel te Dordrecht waarschijnlgk de ambachtsheerltikheid Wieldrecht aanbracht. Hij is vermoedelijk schepen
van Gorinchem geweest in 1460 en in 1471 overleden.
111. Henrick can Secenbergen, dien ik in Gorinchemsche acten vermeld vond in 1491 en 1607, trouwde’ met
Cristijn d o c h t e r v a n Jan die Raymaker en Mechteld
~_ .._
1) Van deze gelegenheid maken wa gebruik eene drukfout te her-

stellen, welke, als gevolg van onduidelijk sohrift, twee malen in kol.
104, regel 2 en 5 V .O . voorkomt. Nen le5e hier voor Bestenbroek;
Bectenbroek of Bertembroek. - %ID.
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Juccibsd?. Zij was in 1617 zijne weduwe en omstreeks
67 jaren oud. Zij hadden vier kinderen:
1. M e c h t e l d VUU S’eoenbergen, gehuwd met Jan cun
der Haer Janst., die haar overleefde.
2. Hilleksn ,van Sevenbergen, tr. 10 @ijsbert van Straten,
ti* Mr. Henrick Kuyst Ge~xwdst., schepen (1613-‘63) en
raad van ‘s Hertogenbosch, st. 1066. (Vgl. LMbl. LII, 284).
3. Huych van Zevenbergen, die volgt onder IV.
4. Jetlne van Seoenbergen, gehuwd met Mr. Tielman
v a n Bladegerrt, secretaris van Dordrecht (1499-1638),
st. 6 April 1638.

van Beurden, Het Roermondsche regeeringsgeslacht Van
Wessem, pag. 36. In de doopregisters van Roermond
(die trouwens eerst in 1690 aanvangen) komt genoemde
Petrus Yhielen niet voor, wel wordt in de overdrachts.
registers van 1648 - 1692 een paar maal een P e t r u s
Thielen genoemd (Peter Ihielen, gehuwd met M a r i a
Fynemans, had 1668 een huis tegen de Koolpoort te Roermond, en Peter lhieleu, gehuwd met Jenne, komt voor
29 Dec. 1686 en 7 Maart 1687), doch een direct verband valt niet te leggen.
De 5! hielen’s - hun naam wordt ook geschreven Tielen
e n Yylen - woonden reeds in de 16~ eeuw te Roermond. In 1488 was een M a r i a Tielen, aldaar, gehuwd
met Johan van Wessem.
Onder de door Alva uit Roermond verbannenen vinden
wij geen Thielen vermeld (G. van Hasselt, Stukken voor
de Vaderlandsche Geschiedenis, Deel 1, No. lí’6 en 183),
doch dit waren van bepaalde delicten beschuldigden en
ook de Hoeuf’ften worden niet genoemd, hoewel Johan
Hoeutft, gehuwd met Catarina van Wessem - de van
Wessems komen wel onder de verbannenen voor - eveneens om geloot’sredenen de wijk naar Aken nam en zich
later te Heinsberg vestigde, ook een wijkplaats van de
Roermondsche vluchtelingen.
De veronderstelling, dat de in N”. 6 Van het maandblad genoemde Petrus Thielen behoord zal hebben tot
de Roermondsche Thielens, lijkt mij derhalve niet al te
stout.En wat zijn zoon Abraham betreft: daar het nieuwe
geloof predikanten noodig had, ligt het voor de hand,
dat deze het eerst zullen zijn voortgekomen uit de zonen
der om den geloove uitgewekenen.
Smetius, verlatiniseering van Smets of Smeels, kan ook
afstammen.elie van~diennaam.
C. VAN WESSEM.

IV. Huych van Sevenbergen, hoogheemraad van den
Lande v;1n Arkul (1663), kerkmeester (1524, ‘34), schepen
en burgemeester van Gorinchem, tr. 10 Hadewij dochter
van Rutger wn Beusichem eu Qherttuydt (dochter van
A d r i u e n Junsz. van der Haer en Cfhertruydt), 20 Mar i j k e n vu?a Zij11 Jatasdr., die iu 1639 en ‘43 als zijne
weduwe voorkomt. Blijkens zijn op het Algemeen Rijksarchief aanwezig zegel voerde Huych van Sevenbergen
een dwarsbalk vergezeld van 3 St. Andrieskruisjes, en
als helmteeken twee uit een wrong oprijzende omgekeerde roofvogelklauwen, in elke klauw een hart omhoog houdende. Uit zijn eerste huwelijk had hij drie
kinderen :
1. Ghertruydt van Sece,nberge?a, non te ‘s H e r t o g e n bosch.
2. Hetrrick ticoa Sel.e?abergen, schepen en burgemeester
van Gorinchem. Hij deelde 11 Oct. 1633 met zijne zuster
Anna en zijn oom Pauwels van Beusichem de goederen,
hun aangekomen bij doode v a n h u n n e g r o o t m o e d e r
(moeder) Ghertruydt en van hunnen oudoom (oom) Mr.
Evert van der Haer, kanunnik te Gorinchem. In 1667
h&d~%ï~ TQfrënten o p noIl~~nfgëvah.~ë~~~~ì~n
Sevenbergen, zijn natuurlijken zoon, oud 8 jaar, J a n
van Sevenbergen, oud 6 jaar, Haesken vansevenbergen,
oud 2 jaar, en Barl1aet.t van Sevetlbergen, oud een half
jaar. Deze Haesken is later gehuwd met Brien de Feyter
Jansz., met wien zij 26 Juli 1676 voor schepenen van
Gorinchem testeerde.
3. Anna van Setienbergen, geb. 1612, tr. 1633 J a n
Snoeck, geb. 1610, schepen en burgemeester van Gorinchem, dijkgraaf van den Lande van Arkel. (Vgl. Mbl.
XXVII, 44). Hij deelde 64 Maart 1634 met zijn zwager
Henrick van Sevenbergen goederen die zij dusver in
het gemeen hadden.
B. v. B.

Thielen.
In No. 6 wordt, in verband met het geslacht Yielenius
Kruqthoff, gesproken over de familie Ye’elenius, die zich
te Nijmegen vestigde in 1630: Abraham Iielenius, predikant, in 1633 gehuwd met Mwia Eilbacht. Hij kwam
uit Heinsberg, werd echter te Aken geboren. Zijn vader
heette Petrus Thielen.
Tijdens en na de troebelen te Roermond, gevolgd door
den beeldenstorm in 1666, naar aanleiding waarvan
verscheidene burgers door Alva in 1669 uit het land
verbannen werden, namen verschillende families, die
het nieuwe geloof aanhingen, de wijk naar Aken, dat
in dien tijd reeds overwegend Protestantsch was. Het
is daarom zeer goed mogelijk, dat genoemde P e t r u s
Ihielen tot de in Roermond in die jaren (en later) woonachtige familie lhPele,l behoorde, waarover men o.a.
het een en ander kan vinden in het boek van A. F.

Abraham Tielenius.
(LIII, 144 0.v.).
Abraham Tielenius is als volgt op 14 April 1621 aan
de Hooge School te Herborn ingeschreven : ,, Abrcthamus
Tàlenius, Aquisgranefasis (latere toevoeging:) verOi divini
minister Neomagiensis”. Ook hieruit blijkt, dat hij uit,
Aken stamde. Hij was van 1624 tot 1629 predikant
der Gereform. gemeente te Heinsberg en nam dit ambt
in 1629 ook te Bruggen waar (von Recklinghausen,
Reformationsgesch. etc. 1, 187 en 206). In ieder geval
werd hij op de Guliksche synode van April 1626 als
predikant van Heinsberg als lid aangenomen. In 1629
nam hij ook gedurende zeer korten tijd het predikambt.
waar bij de Geref. gemeente te Duren. ( M o n a t s h e f ’ t e
fiir Rhein. Kirchengesch. 1931, pp. 270, 282> en 286).
Zijn vrouw Maria Eiibracht was eene dochter van
d e n b e k e n d e n Neder-Rijnschen predikant Philipp Eilbracht, die uiterlijk sedert September 1631 (en nog in
April 1634) te Bemmel stond.Mariazou volgens sommigen
uit Philipp’s eerste huwelijk met Metgen Brüggen geboren zijn. Aangezien laatstgenoemde echter reeds in
1604 te Odenkirchen zou zijn overleden en Maria
Eilbracht wel niet voor 1609 geboren kan zijn (immerszag
haar jongste kind in November 1664 het levenslicht, op
welk tijdstip de moeder zeker niet ouder dan 46 jaar geweest zal zijn), zal zij wel uit het tweed e huwelijk van
Philipp Eilbracht met Anna Renbach stammen. Hiervoor
pleit in ieder geval het feit, dat de in 1636 gedoopte
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tweede dochter van genoemd echtpaar den voornaam
Anna ontving. Deze voornaam is nl. klaarblijkelijk aan
dien van Maria Eilbracht’s moeder ontleend. Hieruit valt
niet zonder grond af te leiden, dat de in 1634 gedoopte
o u d s t e dochter Catharina naar haar grootmoeder van
vaderszijde, dus naar de vrouw van Peter Thielen genoemd
zal zijn. Of deze inderdaad Catharina heette, zal gemakkelijk in Akensche bronnen kunnen worden onderzocht.
Dat dezeconclusie niet ongegrond is, blijkt uit hetgeen
wij bij de zoons van Abraham IIielenius kunnen vaststellen.
De oudste in 1637 gedoopte (en na diens vroegen dood
ook de derde in 1660 gedoopte) zoon heet naar zijn grootvader van vaderszijde Peter, terwijl de tweede in 1649
gedoopte.zoon den van zijn grootvader van moederszijde
afkomstigen voornaam Philippus ontving.
Wat de kinderen van het eohtpaar Tielenius-Eilbracht
betreft, valt op te merken, dat de in 1644gedoopte dochter
Johanna il4aria Tielenius waarschijnlijk identiek is met
hare naamgenoote, die 16 Nov. 1687 attestatie ontving
om te Nijmegen in het huwelijk te treden met Antonius
Krämer, weduwnaar van Agnes Eilbrncht. Indien dit juist
is, wanneer had dan te Nijmegen het huwelijk plaats?
Zoo zal de in 1640 gedoopte Cathnrina Tielenius wel
identiek zijn met de tweede vrouw van den Neder-Rijnschen predikant Johannes Ttirck, die in 1690 op haar terugreis uit Aken te Jüchen overleed en in de Geref. Kerk
aldaar begraven werd. Had haar huwelijk met Joh. Türck
misschien ook te Nijmegen plaats? Zoo ja, hoe luidt dan
de huwelijksacte? Aangezien Catharina reeds in 1690
overleed, is het verklaarbaar, dat zij in 1700 niet meer
onder de toenmaals levende kinderen van Abraham Tielenius vermeld werd.
. _~_ __

Theodorus Steenoven, jongeman, geassisteerd met Hendrik
Steenhoven, zijn vader, en Juffr. Maria Jacoba van Tets,
jongedochter, geassisteerd met Vrouwe Siberta Damen,
weduwe van Guilliam van. Tets, haar moeder, en Juffr.
Maria Jacoba Damen, haar moeye. Tusschen de aanstaande echtelieden zal geen gemeenschap van goederen,
doch alleen gemeenschap van winst en verlies bestaan.
De bruid zal een duarie van F. 10.000 hebben; Mr.
Th. &?eenoven kreeg F. 5000.- De onderteekeningen
luiden: Theod. Steenoven, Maria Jacoba van Tetz, Siberta Daemen wede. G. van Tetz, M. J. Daemen.
Protocol Notaris Casparus van den Broek, Amsterdam,
no. 165 (Gem.-arch. Amsterdam).
13 Aug. 1727 Mr. Theodorzcs Steenoven, advocaat, en
Juffr. Maria Jacoba van Tetz, echtelieden, wonende op
de Heeregracht bij ‘t Eoningspleyn, herroepen testamenten.
Begraven Amsterdam, Nieuwe Kerk :
4 April 1768 Maria Jacobu van Tetz, weduwe Mr.
Theodorus van Steenoven-graf D 160, F. 8.--, voor het
ligt F. 2.10 (D. T. B. 1069).
Mr. H. W.

Van Tets.

Bevorens genaamd Burman.
Wierd Sergant onder een Regiment te Osnaburg A”
1672, Vaandrig in Hollandsche dienst 1673, int jair 1674
Lieutent. onder ‘t Keyserlyke Regiment van Trautmansdorff dragonders, 1676 Lieutenant Ingenieur in
Sweden, 1677 den 12 Septbr. Captaine in dezelve dienst,
1690 den 10” AugE. Lieutenant Quartiermeester Generaal - in die post geadeld. - 1696 den 19O July
Lieut. Collonel. - geboren in Stockholm 166 . . j- . . . .
getrouwd met . . . .
Soon van Magister aerhardus Ainrici Burman - zie
Lohmans Arboga Kondschap pag. 196 - Ba,illuw van
de Bailluagien van Kind en Kolling, in de provincie
van Wester-Gothland.
Accordeerd met voorz. Matrikel
en Wapenboek
(w.g.) HOLMBERCS DE BEOKFELT.

HEINRICH &iLLms

Voor hen, die verdere onderzoekingen willen doen ten
behoeve van de genealogie van Tets, volgen hier eenige
toevallig gevonden aanwijzingen.
Ad Ne d. L e eu w L, 9 9. Begraven Amsterdam, Oude
Kerk :
9 Mei 1681 Een kind van Mr. Willem van Tetz, chir u r g @ , u y t d e Warmoesstraet . . . . . . . . . . F. 7.10.
20 Augustus 1681 Een kind van Mr. Fillem van Teth,
comt uyt de Warmoesstraet . . . . . . . . . . . F. 7.10.
Ad Ned. Leeuw L, 101. Gemeente-archief Amsterdam, Protocol Notaris R. van Paddenburg, Inv. No. 8201
anno 1716; deel 11 anno 1717: Damen en vooral No.
8203 April 1719.
Voor denzelfden Notaris werd 23 April 1720 (Inv. 8204,
acte 43) door de erven van Vrouwe Clasina Pater, weduwe van den Heer Adam Damen, een volmacht op Nicolaas van Kempen gegeven. De acte vermeldt:
Vrouwe Anna Maria Daemen, weduwe Jan van Kempen,
gerechtigd tot 1/6 in 419,
Vrouwe Ziberta Daemen, weduwe Guillelmo van Tetsz,
gerechtigd tot 116 in 419,
Juffr. Maria Jacoba Daemen, gerechtigd tot 1/6 in 419,
eadem als universeel erfgename van Adam Daemen,
gerechtigd tot 115 in 4/9, en als voogdes over twee
kinderen van Jacob Daemen, gerechtigd tot 1 /ö in 419.
Ad Ned. Leeuw L, 102. Gemeente-Archief Amsterdam, Protocol Notaris Hillebrand van der Heyden (Inv.
7773): 7 Juni 1718 huwelijksche voorwaarden van Mr.

Burman.
Inverbandmet de artikelenin de afleveringen van Maart
en Mei van den loopenden jaargang over de familie
Burmnn, heeft de volgende in mijn bezit zijnde acte wellicht eenig belang:
Translaat vertaling uyt de Sweedsche
N”.
Matrikel van Stiernman.
1296.
Von Burman, (Gerhard) (X).
_ _ .Geadeld d e n 40 M&L&_U%. _ ._ -Geïntroduceerd in de idderschap 1697.

De schrijver is blijkbaar Nicolaas Holmberg de Beckfelt,
sedert 1780 Raad in het Hof van Justitie en de Rekonkamer van het Graafschap Culemborg, die een kennis zal
geweest zijn van mijn overgrootvader Jaques Eabrice van
Breugel, sedert 1 Mei 1793 Kapitein-Commandant van
Culemborg.
Op de acte bevindt zich een goed bewaarde lakafdruk
van het bekende wapen Holmberg de Beckfelt.
J. R. C. K. v. B.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Berckel (van)-de Lange van Wijngaarden. In een
brief d.d. 2 Jan. 1790 spreekt E. F. van Berckel (1’726
-1796), de Amsterdamsche pensionaris, wiens biografie
men vindt in N. Ned. Biogr. Woordenboek IV, kol.
109-111, den heer de Lange vm W i j n g a a r d e n , oudraad in de vroedschap der stad Gouda, wonende te
Leiden, aan als ,,Neef”.
Kan een onzer leden mij meedeelen hoe deze familieverwantschap in elkaar zit?
‘s-Qravenhage.
IOAN MULLER.
Doorn-Pesser. Gevraagd worden plaats en datum van
het huwelijk van Dominicus Doorn (1668-1739), zn. van
Arie Doorn en %aarlje Muts, en Margaretha Pesser
(1668-1763), dr. van Sebastiaen Pesser van Velsen en
Clasina van Leeuwen. De ondertrouw van dit huwelijk
had plaats te Schiedam 30 October 1692. Het huwelijk
werd aldaar echter niet voltrokken.
Wie kan mij mededeelen, waar en wanneer overleed
(begraven werd) Maria Doorn, geb. Schiedam 1702, dr.
van Dominicus Doorn en Margarethn Pesser, echtgenoote
van Prof. Petrus Coutcenburg du Bois, hoogleeraar in
de Qodgeleerdheid te Leiden.
Waar eu wanneer overleed (werd begraven) M a r i a
Doorn, geb. Schiedam 1690, dr. van Jan Doorn en Annetje
Dirks Peen, echtgenoote van Jon van Lijken, notaris te
Schiedam.
P-.
Mr. W. d. V.
Graafweght(‘s). (LTII, 126, 167). Remonstrant.

1. Cornelis Claesz. van ‘s Qravenweoh, bleeker, koopt
.E>.JM!!i_l686 aan ~-deLolllh~ re
Rotterdam Prot. no. 2089, tr. Barbara Qaleyns.
Uit dit huwelijk:
11. Clnes Cornelisz. ‘s Qravewech, distillateur, geb. Rotterdam, tr. aldaar 19 Sept. iSZ1 BarbariAndries
Versmisse, geb. Rotterdam ; huizen Lombardstraat
w. z. Prot. nos. 2089/2091, koop 26 Oct. 1622, 26
Juli 1627, verkoop 28 Mei 1742.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt 111.
2. Abraham, volgt IIIbis.
3. Maria, begr. Rotterdam, Groote kerk, Zuidpand
no. 104, 2 Dec. 1707, oud 66 jaar, tr. Rotterdam
22 April 1671 Herldrick Stolwijk, geb. Rotterdam.
4. Isaak, distillateur.
6. Jacobus, volgt IIIter.
6. Neeltje, distillatrice.
IET. Cornelis Claesz. Schraefwech, brandewijnbrander,
geb. Rotterdam, tr. 10 aldaar 18 April 1660 Cornelia de Qraef, geb. Rotterdam, tr. 20 R o t t e r d a m
17 Juli 1667 Grietje Laurens wed. Cornelis Jonckhelt, huis Schiedamschedijk W.Z. Prot. no. 1160, koop
28 Jan. 1660.
Uit het eerste huwelijk:
1. Claes, volgt IV.
2. Baertje, ged. ald. (Rem. k.) 21 Juni 1684.
3. Catharina, ged. ald. (Rem. k.) 16 Juli 1667.
4. Barbertje, ged. ald. (Rem. k.) 9 Maart 1662 (zie
LTII, 167).
IV. Claes Cornelisz. Schraefweg, distillateur, geb. Rot-
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terdam, tr. ald. 10 12 April 1676 Maertje Cornelis
Loij, geb. Rotterdam, tr. ald. 20 21 F e b r . 1 6 8 7
Margarita Vermande, geb. Rotterdam, huis Schiedamschedijk W.Z. Prot. no. 1148, koop 29 April 1686.
Uit het eerste huwelijk :
1. CorneZis, ged. ald. (Rem. k.) 10 Jan. 1677.
2. Cornelis, ged. ald. (Rem. k.) 3 April 1678, volgt V.
3. Cornelia, ged. ald. (Rem. k.) 8 Sept. 1679.
4. Abraham, ged. ald. (Rem. k.) 14 Oct. 1681.
V. Cornelis ‘s Qraeffwegh, koopman, geb. Rotterdam,
begr. ald. 17 Nov. 1731, Groote kerk, Zuidpand no.
347, nalatende 2 minderj. en 1 meerderj. kind, tr. ald.
20 Jan. 1706 Catharina ‘s Gaeffwegh, geb. Rotterdam, begr. ald. 8 Juli 1760, oud 80 jaar.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas, ged. ald. (Rem. k.) 26 Jan. 1707.
2. Maria, ged. ald. (Rem. k.) 14 Juli 1708; tr. Rotterdam 22 Febr. 1729 Herman Vingerhoet, g e b .
Rotterdam; testament 23 Sept. 1768 voor notaris
P.C. van Rijp ald.
3. Nicolaes, ged. ald. (Rem. k.) 11 Dec. 1710.“”
4. Jacobus, ged. -ald. (Rem. k.) 2 Jan. 1713.
6. Cornelia, ged. ald. (Rem. k.) 3 Oct. 1716, begr.
Rotterdam 2 Oct. 1781.
6. Nicolaas, ged. ald. (Rem. k.) 6 Dec. 1717.
7. Claes, ged. ald. (Rem. k.) 18 Juni 1720.
IIIbis. Abraham Claesz. Schracewech, kruidenier, geb. Rotterdam, begr. ald. 29 Mei 1669, tr. aldaar 30 Maart
1666 Neeltje Leuuis Hollaer, geb. Rotterdam, overl.
ald. Nov. 1667; testament 29 Juni 1666 voor notaris
Barth. Roose ald.
-.Uitd&_huxv&jk& _. _~---~..~
Barbara, ged. ald. (Rem. k.) 18 Sept. 1667.
IIIter. ,Tacobus Schraefwech, distillateur, geb. Rotterdam,
tr. aldaar 23 Febr. 1676 Maeike de Qrae#, geb.
Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1. Calarina, ged. ald. (Rem.k.) 8 Febr. 1680.
2. Claas, ged. ald. (Rem.k.) 1 Sept. 1682.
3. Claus, ged. ald. (Rem.k.) 27 Sept. 1686.
W. J.L. P OELMANS .
Rotterdam.

Heege (de). (LIII, 167). Hoewel niet in ‘t minst in
twijfel willende trekken wat door de Red. t. a. p. werd
geschreven onder de vraag de Heege, acht ik het volledigheidshalve niet ondienstig er op te wijze?, dat in
het jaar 1811 een boerenplaats, genaamd de Heege e n
gelegen te Wilp bij Deventer, werd verkocht en getransformeerd in een buitenplaats, die den naam ,de
Rage” kreeg. Deze buitenplaats - in 1912 publiek verkocht - is geheel verkaveld.
E.
K.
Joede (de). In de Groote of 0. L. Vr. Kerk te Breda
hing weleer een rouwbord, vertoonende het wapen d e
Joede: Gevierendeeld: 1 en IV in rood een zilveren
adelaar, 11 en III in zilver een roode dwarsbalk, zoowel
boven als beneden vergezeld van negen blauwe liggende
blokjes (6,4). Het onderschrift onder dit wapen (mannelijk schild) luidde: Ob. 19 October 1669. Kan iemand
mededeelen, welk lid van het geslacht de Joede op den
genoemden datum overleed?
Het Bredasche begrafenisregister over 1669 is zwaar

,
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besohadigd, zoodat daaruit geene gegevens meer te
putten zijn.
‘S-Qr.
E. C. M. P.
Oyens. In het ondertrouwregister van Amsterdam
komt voor Pieter Oyens, ,, van Kniphuysen, oud 40 jaren,
in de N. Egelantierstraat, ouders doot, geass. met zijn
neef Pieter Oyens. ~II Maria Homoet, van Appeldoorn,
oud 30 jaren, op de Keizersgracht, geass. met haar vader
Lubbest Homoet”, ondertrouwd ‘LI April 1736.
Deze Pieter Oyens is de stamvader van het heden
nog hier te lande levende geslacht O+qens en de Marea
Oyens. In het boek van Mr. H. J. Koenen, Het Geslacht de Marez, wordt Pieter Oyens opgegeven als geboren 10 Februari 1695 te Kniphausen in Oldenburg.
Naar dezen datum is een onderzoek gedaan, doch hij
werd aldaar niot gevonden.
Wie weet iets van de ouders van Pieter Oyens, die
in 1736 reeds overleden waren? En wie kan zijn neef
Pieter Oyens, genoemd in vermelde ondertrouw-acte, geweest zijn? Er was nog een familie O!/ens woonachtig
te jtisterdam, afstammelingen van den réfugié Daniel
Oy&s uit Bordeaux. Tot deze behooren de door mij bedoelde leden van het geslacht Oyens niet.
C. VAN WESSEM.
Bloemendaal.

Pijnappel-Geerlings-Groenewoud. Aanvulling en
event. verbetering verzocht op het volgeude:
1. Jun Pijnappel, geb. (De Rijp (N.H.) of Pillau (OostPruisen)) in 1712, scheepskapitein (als zoodanig aanwezig bij de aardbeving van Lissabon (1765)), overl.
1760, tr. vóór 1762 Sara Qee&ngs.
Uit, welk huwelijk:
11. Jan Pijnappe&&. 1762, overl. LI N o v e m b e r
1808, tr. M a r i a Groenewoud, overl. ‘s Graveland 19
Juli 1796.
Uit welk huwelijk:
Elisabeth Pijnappel, echtgenoot0 van Ds. 1’6>illem van
Voorthuysen (zie Ned. Patriciaat).
Verzocht worden gegevens over de kwartieren Penappel, Cfeerlings en Groenewoud.
P.

Mr. w. D. v.

Stegelytz (LUI, 169). Stegel@ is eene verbastering
van het Duitsche ,,Stieglitz”, d. i..,distelvink” of putter
(in gevangenschap leert men deze diertjes hun drinkwater
naar boven putten). Vandaar da.n ook is het wapen m.i.
een sprekend wapen : 3 distelbloemen aan gebladerde
stelen, naast elkaar op grond geplant, op de middelste
waarvan eene distelvink (die zich gaarne aan ‘t zaad
van distels te goed doet en er zijn naam ook aan ontleent) gezeten is. Helmteeken: m. i. een distelvink en
niet een kraai. Hoewel in de heraldiek alles mogelijk
is, lijkt mij een kraai toch ook een wat te lijvig dier
om op een distel plaats te nemen. ‘)
F. v. A.
‘s-Gr,.

Waltelingh. Jacobus Waltelingh (wapen : een blauwe
keper, vergezeld van 3 zilveren (blauwe?) ringen) huwt
te ? begin 18ae of eind 17de eeuw Margaretha Sickel.
Kinderen uit dit huwelijk werden o a. te Wijk bij
Duurstede en Maastricht geboren (een zoon stierf te
Tiel 1800 als gep. luit-kol. Regt. Oranje-Gelderland,
1) Een vrijwel gelijkluidend antwoord bereikte ons van denHeer
P.M. v. W. te A. - Red.

een andere zoon huwde 1760 te Leerdam Maria de
Villeneuve).

Wie kan mij inlichtingen aangaande dit echtpaar,
mijne voorouders, verstrekken ?
Zieriksee.
J. J. COCK.

Onbekend wapen. In de verzameling van Mevr.
de wed. Mr. B. van der Feen de Lille, geb. jkvr. Fontein
Verschuir alhier, bevindt zich een op paneel geschilderd
portret van een groven mannekqp, met onbekend wapen:
gevierendeeld 1. en 4. in zwart (?) een zilveren lam;
2. en 3. in goud een rood kruis; alles in den trant van
omstreeks 1600.
Volgens overlevering zou dit een afbeelding z;jn van
een van de rentmeesters van het grafelgkheidskantoor
van de Vroonlanden, Zijpen en Egmonden te Alkmaar,
doch deze komen waarsohijnlijk niet in aanmerking.
Het waren n.1.: Adriaan (1623-‘39) en zijn zoon Cornelis Stnlpaerl van der M.iele, Jarich van !l’jepma (tot
X69), Jhr. F r e d e r i k v a n Zevender (tot 1676), Pieter
Jansz. Kies (tot 1678), Hen,ric Willemsz. vun Heemskel*k
(tot 1688), Pieter Adriaansz. (tot 1611) en diens neef
Pietev Jacobsx. Pauw (tot !642), enz.
M R. J. BELONJE.
Alkmaur.
Wapens Coren en van Thue. Onlangs werd mij
een gevelsteen getoond (30 X 20 c.M. voorvlak), afkomstig uit den achtergevel van het in Juli 1926 afgebroken perceel Oudegracht, Noordzijde, A. No. 200
te Alkmaar, waarop een alliantiewapen Corelk .X van
Thije voorkomt, derhalve destijds geplaatst voor het echtpaa”r Mr. Jacob Coren, geref. gedoopt te Alkmaar 28 Juni
1637, overleden aldaar 26 December 1679, baljuw van
‘dë%&tibüra, burgë&%s%n-& raad van Alkmaar en Ma&teld ian Thee,-begráven Gr. kerk te Alkmaar 14 Juli 1702; gehuwd in 1668.
Het wapen Coren wijkt in zooverre afvan het zegel,
door dezen Mr. Jacob Coren a,ls schepen van Alkmaar
gebruikt, dat het behalve gevierendeeld, 1. en 4. een
korenschoof; 2. en 3. een klimmenden leeuw, bovendien
nog heeft een hartschild, beladen met 6 kepers ( E g mond i’).

Het wapen L*an Thije, insgelijks gevierendeeld voorgesteld, heeft behalve in 1. en 4. den bekenden klimmenden
vos (van Iije), óok nog in 2. en 3. hetzelfde bovengenoemde wapen met de kepers als aanvulling.
Kan een van de lezers misschien de oorzaak van deze
bijvoegingen verklaren 1
M E. J. BELONJE .
Alkmaar.
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Afdeeling

Familie-Archieven.

Archivalia V e r h a g e n c.a.
(Geschenk van Lui/.-Kolonel M. C. van H o u t e n
te Doorn en den Heer A. H. cf. de Jong Velhagen
te Hiluersum.)
Stukken behoorende bij de archivalia Ver hagen
bovengenoemd.
( B e s c h e n k rvan den Heer 0. lT«n Bleyswijk Tierens
Verhagen te Wolfnartsdijk.)
Archivalia S 1 o e t.
(Bruikleel~ van het Algemeen Rijksarchief.)
Archivalia W i 1 k e 11 s.
( B r u i k l e e n can Mev~ouu~ c. 8. Wilkens-Hacelaa,
te Rotterdam.)

Juli 1935.

Archivalia D u y v e n s z c.a.
(Geschenk van Mevrouw Repelaer te Amsterdam door
bemiddeling van den Heer J. I’an Hasselt.)
Archivalia Strick van Linschoten.
(Bruikleen van Jhr. J. H. Strick van Linschoten te
‘s-Gravenhage.)
Archivalia, genealogieën, genealogische aanteekeningen
en andere besoheiden, nagelaten door Mr. B. F. W.
von Brucken Fock.
(GeschelIk van Mr. Dr. A. J. i*on Brucken Fork te
‘s-Gravenhage door bemiddeling van den Heer
Algemeen Rijksarchivaris.)
Acte van scheiding van de nalatenschap van Joncker
Pieter van Bronchorst, met retro-acts, 26 Maart
1679.
(Geschenk van Mejuffrouw G.C.von Reeken te Utrecht
door bemiddeling van den Heer R@hsarchivaris
a1daa.r.)
Sententie vanC+ecommitteerdeRadenvandeStatenvan
Zeeland in een geschil tusschen Rit h ar d B ar 1: a d o t
e n P i e t e r R e y g e r s b e r g e , ld A u g u s t u s 1 5 7 9 .
(Geschenk van het Gemeente-Archief te ‘s-Gravenhage.)
Transportbrieven voor schepenen vai ‘s-Gravenhage
verleden, 17de en 18de eeuw.
(Geschenk als boven.)
Acte van aanstelling tot ritmeester ten dienste der
Vereenigde Nederlanden door de Staten van Holland
en West-Friesland voor Johan Steyns Bisschop,
1’7 October 1709.
(Geschenk van den Heer V. Schols te &!aastricht door
bemiddeling van deu Heer Rijksarchivaris aldaar.)
Stukken, betrekking hebbende op de nalatenschap van
WillemUI, Koning van Engeland, Prins van Oranje, en de
rechten van Willem (IV), Prins van Oranje, 1733-1736.
(Geschenk val1 12~. H. Wallen.)
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,Notulen Burlesque 1676-1684”, parodie op rijm
op een aantal Resolutiën van de Staten van Zeeland.
(Geschenk van Mr. P. J. C. Tetrode door bemiddeling
v a n Jhl.. MI.. Dr. E. A. van Beresteyn.)
Doopbriefjes, begraafcedullen, poorterbriefjes en varia,
17de-19de eeuw.
(Geechenk van Mr. H. Waller;)
Huwelijks-, overlijdens- en begrafenisaankondigingen,
gelegenheidsgedichten ‘en varia, 17de-19de eeuw.
(Geschenk oan Mevrouw IV. A. Melyboom-den Breejen
te Voorbu/,g door bemiddeling van den Heer Algemeen Rijksarchivaris.)
Verlovings-, huwelijks- en overlijdensaankondigingen,
nagelaten door Mr. A. W. M. C. Ver Huell, 19de eeuw.
(Geschenk oan de Gemeente Arnhem.)

Algemeene Vergadering van het Genootschap
op Zaterdag 25 Mei 1935.

B. Afdeeling Handsohrif ten.
Cock, J . J . G e n e o l o g i e W a l t e l i n g h .
(Geschenk van den Samensteller.)
Gisberti H o d e n p i j l , G . H . J . G e n e a l o g i e A s s e r
en genealogische aanteekeningen Tor 1 e y en D uw e 1
alsmede W a 1 e(n).
(Geschenk l*an den Samensteller.)
K r a n e n , N . G . v a n Taack T r a . G e n e a l o g i e
T a k ( d e M a r e t - , Hemerij k-).
(Geschenk van den Samensteller.)
G e n e a l o g i e ë n Asmus en Hamilton of Silvertonh i ll. (Geschenk I>an den Heer Cs. H. J. Gijsberfi Hodel,pijl.)
Genealogieën Duyvensz, de Leeuw en van Teyl i n g e n , 18de e e u w .
(Geschenk van Mevrouw Repelaer te Amsterdam door
bemiddeling van den Heer J. van Hasselt.)
Kwartierstaatvancornelis FranvoisDuyvensz,
geboren in 1697, en van de dochter uit zijn huwelijk
m e t A d r i a n a P e t r o n e l l a D u y v e n s z , 18de e e u w .
((feschenk als boven.)
Genealogieën v a n d er P o e 1 (Zuid-Afrika en Amerika)
en B o e y e. (Geschenk oan Mr. L. van der Poel Hiddingh.)
,, Algemeene Geslacht-lijn van Turk of Japhis-Oglani”,
(Aangekocht.)
18de eeuw.
Koopmans v a n B o e k e r e n , H . E . K w a r t i e r s t a a t
v a n H e n r i E m i l e Koopmans v a n B o e k e r e n .
(Geschenk van den Samensteller.)
Genealogieën en genealogische aanteekeningen, nagelaten door Mr. Alexander W. M. C. Ver Huell, 19de eeuw.
(Geschenk van de Gemeente Arnhem.)
D a n i ë l s , F. Genealogische aanteekeningen van
Swinderen (Steenwijk).
fGe.whenk van den Samensteller.)
Genealogische aanteekeningen E m me n, H e m si n c k,
H i d d i n g h e n W i l d e r v a n c k , 18de en 19de e e u w .
(Geschenk van Mr. L. van der Poel Hiddingh.)
Genealogische aanteekeningen G e e s t e r a n u s, v a n
Foreest en Daey.
(Geschenk run Mr. N. Q. van laack Tra Kranen.)
Genealogische aanteekeningen Roos, 18de eeuw.
(Qeschenk van Dr. W. H. van Seters te Amsterdam
dool* bemiddeling van den Heer W. van Xaane~~.)
Genealogische aanteekeningen, nagelaten door den
Heer J. M. van Kuyk te ‘s-Gravenhage.
(Geschenk van den Heer H. A. Hooft door bemiddeling
van Mr. 3’. Daniëls).
Genealogische aanteekeningen, nagelaten door Dr.
J. 9. van Veen te Arnhem.
(Geschenk van de Pereeniging ,,Oelre”.)

Aanwezig zijn de Eereleden Jhr. Mr. F. Beelaerts
van Blokland en Jhr. Dr. W. 8. Beelaerts van Blokland
(Voorzitter) en de gewone leden J. K. H. de Roo van
Alderwerelt, Jhr. Mr. M. A. Beelaerts van Blokland,
Mevrouw A. C. Boogaard geb.Bosch, W. J. J. C. Bijleveld,
Ir. D. W. van Dam van Hekendorp, Dr. H. E. Enthoven,
H. A. C. Fabius, Mr. J. P. J. Gewin, G. F. E. Gonggryp,
Jhr. Mr. D. P. hl. Graswinckel, Ir. M.R. Idema Greidanus,
J. de Groot, 0. 8. Sixma B a r o n v a n H e e m s t r a , J h r .
J. A. Hoeufft, Mr. H. L. L. van Hoogenhuyze, F. van
Hoogstraten, J. S. F. van Hoogstraten, J. Kalff, W. F.
Leemans, Jhr. Dr. H. J. L. Th. van Rheineck Leyssius,
Dr. J. Ph. de Monté verloren, Dr. Th. R. Valck Lucassen,
W. van Maanen, Jhr. Mr. Dr. 8. J. C. Rethaan Macare,
A. van der Marel, Jhr. P. H. A. Martini Buys, A. Merens,
G . H a i t s m a Mulier, Jhr. Dr. E. 0. M. van Nispen tot
Sevenaer, Mr. H. 0. Obreen, J. A. M. van Oordt van
‘Bunschoten, Mej. Mr. E. 0. M. Prins, H. W. G. Ras,
W. M. C. Regt, A. F. J. Romswinckel, Mr. E. R. van
Eibergen Santhagens van Lunenburg, Mr. A. P. van
Schilfgaarde, W. A. A. J. Baron Schimmelpenninck
van der Oye, Jhr. A. G. Sickinghe, H. J. A. van Son,
E. L. van Swieten, Jhr. H. Trip, Jhr. Mr. H. R. A.
Laman Trip, J. J. Vürtheim, C. J. W. van Waning en
W. Th. C. Zimmerman.
De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Daar de notulen der vorige Algemeene Vergadering
in het Maandblad zijn afgedrukt, wordt besloten deze
niet te doen voorlezen; zij worden onveranderd ge:
‘I
arresteerd.
In het jaarverslag, hetwelk door den waarnemend Secretaris Dr. J. Ph. de Mont% verloren wordt voorgelezen, worden in de allereerste plaats herdacht wijlen
de Beschermheer van het Genootschap Z. K. H. de Prins
der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg en de Secretaris Dr. E J. Thomassen B Thuessink van der Hoop,
hetgeen door de Vergadering staande wordt aangehoord.
Het jaarverslag geeft geene aanleiding tot het maken
van opmerkingen en zal in het Maandblad worden afgedrukt.
Daarna legt de Voorzitter aan de vergadering ter
bekrachtiging voor het besluit, door het Bestuur genomen,
om Mevrouw de Weduwe Thomassen à Thuessink van
der Hoop-Knottenbelt het Maandblad blijvend toe te
zenden, als uiting van dankbaarheid voor het vele wat
wijlen de Heer van der Hoop voor het Genootschap
heeft gedaan. Met onverdeelde instemming wordt hiertoe overgegaan.
Door de Heeren Ir. Idema Greidanus en de Groot,
vormende de Commissie tot het nazien van de rekening,
wordt bij monde van eerstgenoemde verslag uitgebracht.
De Commissie stelt voor den Penningmeester onder
dankbetuiging voor zijn uitnemend beheer te dechargeeren ; aldus wordt besloten.
De Voorzitter verzoekt den Heer Romswinckel met
den Heer de Groot voor het komende jaar in deze Commissie zitting te willen nemen, waartoe genoemde Heeren
zich bereid verklaren. Vervolgens worden, op voorstel
van den Heer de Groot, de periodiek aftredende be-
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stuursleden, Jhr. Dr. H. J. L. Th. van Rheineck Leyssius
en Dr. Th. R. Valck Lucassen, bij acclamatie herkozen.
Op dezelfde wijze wordt in de vacature, ontstaan door
het overlijden van Dr. E J. Thomassen à Thuessink
van der Hoop, tot bestuurslid gekozen Dr. J. Ph. de )
Monté verloren.
Alle gekozenen verklaren hunne benoeming gaarne
te aanvaarden.
Bij de rondvraag verzoekt de Heer Vürtheim raad
in zake het verzamelen van gegevens over de eerste
steendrukkers hier te lande in verband met het samenstellen van eene zoo volledig mogelijke lijat van steendrukkers voor een Gedenkboek. Vervolgens vertoont de
Heer Vürtheim aan de vergadering een exemplaar van
een Duitsche ?, Ahnenpass”.
Niemand meer het woord verlangende, sluit de Voorzitter het officieele gedeelte der vergadering.
Daarna houdt Jhr. Dr. E. van Nispen tot Suvenaer
zijne aangekondigde voordracht met lichtbeelden over:
,,Limburgsche Kasteelen en hunne bewoners’!.
N a atloop betuigt de Voorzitter den spreker den
hartelijken dank der aanwezigen voor zijne zoo belangwekkende en ieerzame voordracht en wordt de bijeenkomst gesloten.
J. Ph. d. M. v. L.

Jaarverslag 1934.
Volgens gebruik vermeldt het jaarverslag in de eerste
plaats eenige mededeelingen betreffende het ledental.
Een groot en diep gevoeld verlies leed het Genootschap
door het overlijden op 3 Juli 1984 van zijn Beschermheer,
Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden.
Wijlen Z. K. H. heeft niet alleen door het beschermheerschap te aanvaarden meerdere luister aan ons Genootschap willen bijzetten, maar toonde ook bij herhaling
daadwerkelijke belangstelling in de door ons beoefende
wetenschappen.
Met de herinnering aan zijne vriendelijke eu eenvoudige
persoonlijkheid zal de nagedachtenis van Z. K. H. in eerbiedige en dankbare herdenking bij ons Genootschap blijven voortleven.
Een tweede onherstelbaar verlies trof ons Genootschap
op 28 Aùgustus 1934 door het overlijden van zijn secretaris Dr. E. J.’ Thomassen à Thuessink van der Hoop.
Door de groote verdiensten van wijlen den Heer van der
Hoop hier te schetsen, zouden wQ vervallen in een herhaling van het ,,in Memoriam”, opgenomenin het Octobernummer van het Maandblad.
Hier past slechts een woord van groote erkentelijkheid
voor al wat de overledene gedurende lange jaren voor
ons Genootschap heeft gedaan.
De ledige plaats, door hem achtergelaten, zal op dezelfde voortreffelijke wijze niet te vervullen zijn.
In verband met den rouw is in het afgeloopen jaar de
beraamde excursie afgelast.
Het aantal leden bedroeg op 1 Januari 1936 : 634, tegen
636 op 1 Januari van het daaraan voorafgaande jaar.
Gezien de zeer ongunstige t$dsomstandigheden mag
het als een verblijdend teeken worden beschouwd, dat
voor de 37 leden, die het Genootschap gedurende 1934
verloor, 36 nieuwe leden in de plaats traden. Bovendien
werden na 1 Januari nog 14 nieuwe leden benoemd.
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Door het Genootschap werd in 1934 steun verleend aan
le uitgave van de retro-acts van den Burgerlijken Stand
i.n Gelderland, waardoor het mogelijk werd déze belangrijke inventaris in druk te doen verschijnen.’
Xet Maand bl ad, dat ten vorigen jare in verscheilene nummers getuigenis aflegde van de luisterrgke wijze,
uaarop het SO-jarig bestaan van het Genootschap werd
gevierd, moest, in zijn 62sten jaargang daarentegen drie
nalen met zwart-omlijsten rand verschijnen ter nageiachtenis aan overledenen, wier verscheiden zoowel
nnnen als buiten onzen kring eene groote leegte achteraat: H. M. de Koningin-Moeder, onze Beschermheer
le Prins der Nederlanden en onze secretaris Dr. E. J.
l!h. à Th. van der Hoop.
In laatstgenoemde verliest de Redactie een harer bekwaamste medewerkers, wiens artikelen in de kolommen
van het Maandblad een blijvend gedenkteeken vormen
Toer diens groote verdiensten op genealogisch en heralìisch gebied.
Nanst deze droevige gebeurtenissen valt echter met
voldoening vast te stellen, dat het ons orgaan ook in
dit verslagjaar niet ontbroken heeft aan vele belangrijke
bijdragen, welke van eene ernstige en wetenschappelijke
beoefening van de. geslacht- en wapenkunde getuigen.
Als zijn medewerkers aan den 62sten jaargang mag
de redacteur Dr. Th. R. Valck Lucassen smet g r o o t e
erkentelijkheid vermelden: de eereleden Jhr. Mr. F.
Beelaerts van Blokland en Jhr. Dr. W. A. Beelaerts
van Blokland, de correspondeerende leden Mr. P. CX
Bloys van Treslong Prins en W. Wijnaendts van Resandt,
de leden Mr. J. Belonje, Jhr. Mr. P. A. J. van den
Brandeler, Mr. J. H. Bybau, Mr. R. Bijlsma, Mr. F.
Daniels, W. .E. van Dam van Isselt, P. van Eeghen,’
G. F. E. Gonggryp, wijlen Dr. E. J. Th. a Th. van’der
Hoop, Mr. H. L. Hommes, Mr. J. P. J. Gewin, J. de
Groot, W. F. del Campo Hartman, C. Kruys, Jhr. Dr.
Th. van Rheineck Leyssius, Jhr. Ir. 0. C. A. van Lidth
de Jeude, Dr. J. Ph. de Mont& verloren, A. van der
Marel, Mr. Dr. J. C. Maris, Mr. A. S. M i e d e m a , M r .
M. C. Offerhaus, W. A. van Rijn, M. C. Sigal Jr., Dr.
A. J. van de Ven, Dr. E. Wiersum, H. Wijnaendts en
verder de HH. Mr. J. Beyerman, Adolf Pathuis en
W. J. L. Poelmans.
Aan dezen en aan de vele medewerkers aan de r u b r i e k e n ,,Korte Mededeelingen” en ,,Vragen e n a n t woorden’! zij hier dank betuigd voor hun aandeel in
den bloei van ons orgaan.
Met de verzorging van de rubriek ,Officieele mededeelingen betreffende naamsveranderingen en naamsaannemingen” belastte zich evenals vorige jaren onze
Voorzitter Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland,
terwijl de Heer A. P. M. A. Storm de Grave wederom
de samenstelling van het Register op’ zich nam. Ook
aan deze Heeren is een woord van oprechten dank hier
op zijn plaats,
D e Afdeeling F a m i l i e - A r c h i e v e n o n d e r g i n g o o k
dit jaar weder aanzienlijke uitbreiding, doordien naast
verscheidene kleinere aanwinsten het zeer groote archief
Verhagen en de verzameling van wijlen Mr. B. F. W.
von Brucken Fock ten geschenke werden ontvangen,
terwijl het Genootschap de archieven Wilkens en Sleet l),
1) Een familie-arohief Sloet van andere herkomst werd ons reeds
in 1925 toevertrouwd.
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alsmede - na het verstrijken van dit verslagjaar - het
archief Strick van Linschoten in bruikleen verwierf.
De overbrenging van het archief Schas, waarvan ona
het bruikleen werd toegezegd, is bij het uitbrengen van’
dit verslag nog niet voltooid.
Aan het alhier berustende archief Gevaerts werden
door den eigenaar nog een aantal archivalia toegevoegd;
Mejuffrouw S. van Zanten Jut, doctoranda in de Letteren
en Wijsbegeerte, heeft deze stukken evenals de eerder
verworvene geordend en beschreven en beide beschr&
vingen tot één inventaris vereenigd. Ook voltooide zij
de inventarisatie van het archief der Heerlijkheid Het
Land van Stein o.a., haar door bemiddeling van ons
Genootschap opgedragen. Dit archief is na bewerking
op zijn verzoek weder aan den eigenaar, ons medelid
Jhr. Mr. F. van Reigersberg Versluys, teruggegeven.
De ordening en beschrijving van het familie-archief Prins
(van Westdorpe) door Mejuffrouw M. A. P. Roelofsz
is thans nagenoeg gereedgekomen.
In het archief Frieswijk werd eene voorloopige ordening aangbracht door ons medelid LuitenantGeneraal
J. W. P. van Hoogstraten.
Ook de Afdeeling H a n d s c h rif ten verwierf weder
tal van welkome aanwinsten. Daarvan mogen hier afzonderlijk worden vermeld eene verzameling geslachtslijsten, familie-aanteekeningen en andere stukken, afkomstig uit de nalatenschap van den bekenden teekenaar
en schrijver Mr. Alexander W. M. C. Ver Huell, en
voorts een aantal genealogische bescheiden, nagelaten
door ons medelid J. M. van Kuyk.
Van onze verzamelingen fiches werd die, welke
voornamelijk gegevens uit archieven bevat, uitgebreid
door schenkingen van de Heeren J. Ruys te Brussel
en A. Merens te Amsterdam, Met groote waardeering zq
hier wederom melding gemaakt van de vriendelijke hulp
van Jhr. J. A. Hoeufft, die ook dit jaar weder tal van
fiches in alphabetisohe volgorde rangschikte, hetgeen
voor de leden het toegankelijk-worden van dikwijls
waardevolle gegevens en voor het Bureau eene graote
tijdsbespariug beteekent.
De Afdeeling Zegels en W apenafbeeldingen
werd verrijkt met eene groote verzameling teekeningen
van familie wapens, waarin een St. Andrieskruis voorkomt,
vervaardigd en ons gesohonken door den Heer J. Ruys
te Brussel, voorts met een zeer groot aantal lakafdrukken, gerangschikt in keurige kartonnen doozen met
laatjes, ten geschenke aangeboden door Mr. E. van
Beusekom en - in Februari 1936 - met een ingelijsten
staat van 64 kwartieren met gekleurde wapens van ons
medelid L. D J. Schas en zijn broeders en een aohttiendev
eeuwsche gekleurde kaart van de Tielerwaard met wapens
van de heeren der aldaar gelegen heerlëkheden.
De B i b 1 i o thee k werd door schenkingen - waaronder verscheidene boeken uit de nalatenschap van den
heer H. M. Werner, welke het Genootschap door be
middeling van de vereeniging ,,Gelre” mocht ontvangen
van den heer H. L. E. G. J. Werner - en verder door
aankoop vermeerderd met 121 nummers. Het repertorium
op de boeken en tijdschriften werd geregeld bijgehouden
De leeszaal werd in het afgeloopen jaar bezocht dool
330 personen, terwijl aan 77 personen en bibliotheken
113 boeken werden uitgeleend.
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Bij den Inlichtingendienst kwamen 133 brieven
n met verzoek om inlichtingen, waarvan een groot aanal uit de ons ten dienste staande bronnen kon worden
beantwoord.
De financieele toestand van ons Qenootschap onder;ing in het afgeloopen jaar weinig verandering.
Aan contributies werd f .6986.43 ontvangen, terwijl
Lan drukkosten en porti f 3419.83 werd uitgegeven.
le uitgaven der bibliotheek bedroegen f 380.90 en voor
Lankoop van boeken is een bedrag van f 247.19 besteed.
1e gezamenlijke salarissen beliepen f 1341.29.
Ook dit jaar mochten we wederom eenige kleinere
Ixtragiften ontvangen, die dankbaar werden aanvaard.
Met een krachtigen oproep tot de leden om het Qelootschap te blijven steunen en zoodoende door de
noeilijke tijdsomstandigheden heen te helpen - vooral
IU het Rijkssubsidie aanmerkeldk is verminderd - moge
lit verslag worden beëindigd.
H ET B E S T U U R .

De maatschappelijke stand van de oude
van der Woert’s en van Foreest-en,
door Jhr. Dr. W. A.

B EELAERTS

VAN

B L O K L A N D.

In mijn vorig opstel heb ik gewezen op de groote
waarschijnlijkheid, dat het oud-adellijk Zuid-Hollandsch
zeslacht van Poreest zijn bakermat heeft gehad te Nsaldwijk en is voortgekomen uit het geslacht van der Weert,
hetwelk aldaar rQkelijk gegoed was, maar welks eigenlijke
stamgoed bg Maasland heeft gelegen.
Thans komt het mi gewwcht voor in aansluiting
daarbij ook nog eenige *aandacht te vragen voor den
maatschappelgken stand van de oude van der Woeri’s en
van Foreest-en.
Zooals ik reeds mededeelde, komt van 1212 tot 1230
herhaaldelijk voor een Floris vare der CVoert, die het
vertrouwen van Graaf Willem 1 moet hebben genoten
sn blijkens eene oorkonde van 6 December 1230 een
b 1 o e d v er w a n t (consanguineus) van Henric heer van
Voorne is geweest. Aangezien de run der Ib’oert’s hunne
stamgoederen te Maasland zoowel als te Naaldwijk in
leen hielden van de heeren van Voorne, is mogelijk aan
te nemen, dat bedoelde bloedverwantschap een gesproten
zijn uit denzelfden stam beduidt. Zooveel is zeker, dat
tusschen de van der R’oeri’s en de heeren van Voorne
geen verschil in stand bestond; immers wij vinden in
eene op 1227 gedateerde oorkonde (zie de Fremery’s
Supplement n0 til) Dirk heer vaN Poorne, Floris van
der Weert en Hugo van Naalduxjk aangeduid als nobiles vi ri, als hoedanig genoemde Floris ook wordt
gequalificeerd in 1233 (ibidem, no 70) te zamen met
Willem pan Teylingen.
Van dezen Willem van Teylingen wordt algemeen
aangenomen, dat hij behoort tot eenen jongeren tak
van het Hollandsche gravenhuis, zoodat zijne vermelding
als n o b ili s geene verwondering kan wekken. Ook de
heeren van Voome, in welk geslacht het burggraafschap
van Zeeland erfelijk was, worden als afstammelingen
van dit huis beschouwd 1).
1) Vgl. de doorwrochte studies van Dr. H. G. A. Obreen over de
heeran ‘~ian I’ylingen en uan VOOPW in om maandblad van 1926 en 1928.
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Evengenoemden Hugo van Naaldwijk, mede n o b i 1 is,
wordt eene zelfde afkomst toegeschreven via de heeren
van. Voorne. Een feit is, dat hij, evenals de van der roert%,
zijne voornaamste goederen in leen hield van Voorne 2),
en dat de m ili t es Hugo de Naldewich et Bartholomeus
frater eius (1220, van den Bergh 1, n0 269) in 1229
n e p o t e s worden genoemd van Henric, burggraaf van
Zeeland en heer van Voorne, en diens broeder H u g o
den stamvader van het geslacht van Heenvliet (ibidem no 316).
Wanneer wij ons deze feiten voor oogen stellen, dan
hebben wij de c*alz der Woert’s dus te aanvaarden niet
alleen als een van de edelste geslachten van Holland,
maar zelfs als waarschijnlijk uit het gravenhuis voortgekomen.
Hunne voorname afkomst hebben zij in den loop der
13de eeuw weten hoog te houden. Zij verkeerden steeds
in de eerste kringen - in 1286 was Floris van der
Woert junior borg voor de gebroeders van Amstel 3, en
in 1292 met zin vader borg voor heer Dirk van Brederode - en sloten dienovereenkomstige huwelijken, zooals
blijkt uit het feit, dat de in 1302 tegen de Vlamingen
gevallen heer Floris van der roert door den heer van
Putten werd betiteld als zoon van zijne moei, en dat
Hen& van der Woert in 1322 sprak van mire moye ver

Hollandsche gravenhuis en het dienen van deszelfs
belangen in het Sticht van Utrecht.
De eerste dezer twee was heer Arnoud uan Foreest,
die vermoedelijk reeds in 1249 kanunnik te Utrecht was.
Met zekerheid behoorde hij in 1267 tot de helpers van
Floris den voogd van Holland in het Sticht (van den
Bergh 11, n” 28). Hij was kanunnik van St. Jan in
1266 (ibidem, 11’ 138) en ten Dom in 1294. In het veelbewogen jaar 1296, toen Floris V te Utrecht kwam als
vredestiohter, maar door de samenzweerders verraderlijk
werd gevangen genomen en vervolgens vermoord, werd
heer Arnoud tot dom dek en verkoren, welke hooge
functie hij nog bekleedde in 1304, uit welk jaar een
zegel van hem bewaard bleef, hetwelk Buchell afbeeldde,
en dat een wapensohild met den bekenden hoekigen
dwarsbalk te zien gaf, zoodat hij zonder twijfel tot het
Zuid-Hollandsohe oud.adellijke geslacht van Poreest
moet hebben behoord.
De tweede was heer Johannes, dien ik weliswaar
nimmer als van Foreest vermeld vond, maar die blijkens
zijn zegel ook den hoekigen dwarsbalk voerde en daarom
door mij mede voor een loot van dezen stam wordt
gehouden. Deze heer Johannes was sedert 1292 proost
van St. Jan te Utrecht, zegelde 9 Juni 1298 (Brom,
regest no 2804) en leefde nog in het begin der veertiende eeuw.

Kerstine van IIeylingen, abedisse van Lewenhurst.

Maakte ik de vorige maal melding van ‘s Graven
uitspraak in 1339 betreffende de geschillen over den
voorrang in de kerk te Naaldwijk tueschen heer Willem
van Naaldw$jk en diens zoon Henric, benevens hunne
vrouwen, eenerzijds en Cferrit Bartout (v.an Heemskerk)
en diens echtgenoote, Aleid van der Woert, erfdoohter
van laatstgenoemden Henric. plan der Woert, anderzijds,
het zal thans begrijpelijker zijn, dat de laatste van de?
Woert - als hoedanig Aleid werd betiteld - zich bewust
van hare afkomst, meende niet achter te moeten staan
bij de respectieve vrouwen van den heer van Naaldwijk
en diens zoon, die van minder edelen stam waren.
Omtrent de van Foreest-en in de 13de eeuw zijn wij
zeer slecht ingelicht, en over hun maatschappelijken
stand is dan ook zeer weinig te zeggen.
Is mijne veronderstelling, dat zij uit de vu1z der Woert’s
zijn voortgekomen, juist en stammen zij inderdaad af
van .Hardbaren, den in 1230 vermelden jongeren broeder
van Floris van der Woert, dien wij als n o b i 1 is hebben
leeren kennen, dan moeten ook zij in de eerste helft
der 13de eeuw tot dien stand hebben behoord.
Bewijzen hiervoor vermag ik vooralsnog niet bij te
brengen ; ik kan sleohts wijzen op n o b i 1 is mulier
Machtildis de Poresto, gegoed naast IT/illem van Brederode in 1260 (van den Bergh 1, n” 626), welke edele
vrouwe ik echter nog niet kon thuisbrengen.
Er zijn echter twee dertiende-eeuwsche van Foreest-en,
die ik in mijn vorig opstel onvermeld liet en thans naar
voren wil brengen. Beiden behoorden tot den geestelijken
stand en bereikten eene hooge positie op den maatschappelijken ladder, voor een niet gering gedeelte als
gevolg van hunne trouwe aanhankelijkheid aan het
2) Opmerking verdient hier, dat de o. NaaMwrjk’s onder meer de
hooge heerlikheid van Naaldwijk in leen hielden en de V. der Woert’a
de smbaahtsheerlj’kheid.
3) Deuce waren van afkomst niet oobiler, maar ministerieles.

Striana
111.
Eene valsche oorkonde ?,
door Jhr. Dr. Th. van RHEINECK LEY~SIUS.
(LIII, 97-110).
Dr. Henri Obreen vestigt in een zeer gewaardeerd
schrijven mijne aandacht op het feit, dat, hoewel het
juist is, dat de naam van Cllem Hugemanssone, heer
van Zevenbergen, in het algemeen in origine& stukken zoo luidt, dat aan diens vader niet de riddertitel
wordt gegeven, er toch in het oorkondenboek eene oorkonde als origineel staat aangegeven, waarin dit wel
het geval is, nl. eene ten Algemeenen Rijksarchieve
berustende oorkonde van 28 Augustus 1287 (Oorkb.
Hólland 11, 618).
Deze opmerking is volkomen juist en er is alle aanleiding dit stuk nader te bezien.
Daartoe leggen wij den tekst van 1287 naast dien
van eene oorkonde van 1283 (Oorkondenb. 11, 486),
welke ons slechts uit. eene oude, in het register ,,paelsoheydinghe” genoteerde, copie bekend is. {Zie de bijlagen A en B.) Bij vergelijking blijkt dat de zinnen
vrijwel geheel dezelfde zijn en ook de dateering behalve het jaar. We hebben hier dus inderdaad twee lezingen van een stuk; hieraan zou men willen toevoegen,
dus deugt de copie niet en houden wij ons aan het
origineel. Maar laten wij met deze conclusie niet te
haastig zijn, want er zijn omtrent de oorkonde. van 1287
eenige merkwaardige feiten te berde te brengen.
Terwijl de taal, of liever de spelling, van de copie
geene aanleiding geeft tot opmerkingen, treft ons die
van de origineele acte als ongewoon. Men lette bijv.
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op nsoleIl” voor ,,sullen” of ssoelen”, ,oeft” voor n6ft”, graaf uitgaand, maar om een of andere reden niet uit,,vertich” voor ,,viertich”, bdar” voor ,,daer”, ,sceitte” gegeven stuk. Het zou hoogstens later, bijv. als oude
voor nsceyt”, tweemaal ,,de” voor het lidwoord ,,die”. titel van eigendom, kunnen zijn verworven, maar dan
Ho,ewel ik allerminst een taalgeleerde ben en dus ‘ge- moest het in een der bovengenoemde lijsten voorkomen.
fundeerde tegenspraak volgaarne zal aanvaarden, wil Denkbaar ware trouwens ook dat de Hollandsche kanhet rni,i voorkomen dat hier of een locaal dialect schrijselarij er prijs op had gesteld als bewijsstuk, al of niet
vend weinig geletterd man of mogelijk zelfs een Waal aan tijdelijk, het origineel te verwerven van de acte, waarhet woord is. In,#geen geval is dunkt mij de taal ge- van blijkens het register ,paelscheydinghe” bij de arbibezigd, welke men van’ een secretaris van een stad als
trage van 1388 omtrent. den grens van Holland en BraGeertruidenberg zou mogen verwachten. Beantwoording bant, als eerste van eene serie van vier stukken betrefvan de vraag, of hier soms een graaflijk Henegouwsch fende een zelfde perceel,, was gebruik gemaakt. Nu dit
kanselarijambtenaar aan het woord kan zijn, laat ik niet het geval blijkt te zijn, vraagt men zich af, hoe
gaarne aan meer bevoegden over.
.de oorkonde in het Algemeen Rijksarchief terecht is
Nog merkwaardiger dan de ,taal is het feit dat er in
gekomen. Zij moet, indien zij echt is, naar uit het rede dateering is veranderd. De oorkonde #is nl. in het gister ,paelscheydinghe” blijkt, eerst aan Heymau Egoorkondenboek op het jaar 1287 geplaatst. In de oor- gaert hebben behoord, vervolgens aan diens dochter
kondezelf is het jaar echter aangegeven als MCCLXXXVII Lysbeth, dan aan Boud+ van den Poele, en sinds 1363
met een naar beneden verlengde streep of lange 1 door aan Pieter den Oncervaerden Heynrixs Jonghensone.
het eerste been van de V. Dit zou of kunnen beteekeDaarna verliezen wij dit stuk grond en daarmede de
nen dat de V is doorgeslagen of, wat gezien de plaat- rechthebbenden op de oorkonde uit het oog. Ik vroeg mij
sing van de streep waarschijnlijker ‘is, dat de V in:een
af of de in het stuk overgedragen rechten misschien OFJ de
1 is veranderd. Daar de kleur van de inkt van de streep Nassaus waren overgegaan, zoodat het stuk als titel
geheel overeen komt met die van het verdere schrift van eigendom in hun bezit kwam en dus tot de Domeinen ook de’ hand, voorzoover dit aan eéne puntig uit- archieven zou behooren., De in aanmerking komende
loopende streep te zien is, dezelfde is, zou men moehoofdstukken van den oudeninventaris van deze archieven
ten concludeeren, dat de schrijver zich vergiste en aan& vermelden het stu,k echter evenmin. De oudste beschrijvankelijk 1287 dateerde in stede van 1283. Nu is eene
ving in het Algemeen Rijksachief schijnt die van den
vergissing naar voren op zich zelf slechts goed denkbaar chartermeester Hingman, te zijn: Toch acht ik eene herin eene latere copie en stellig kan men niet van een komst, uit eene niet en detail geinventariseerden bundel
secretaris van Geertruidenberg, voor wien stellen en eigendomsbewgzen van ,het Domeinachief het waardateeren zoo geen dagelijksch dan toch zeker geregeld schijnlijkst. Door het boven besprokene is de oorkonde
werk was, verwachten, dat hij bij vergissing vier jaar reeds vrij suspect en het feit dat dit nu juist de eenige
vooruit zou dateeren. Eerder kan men zich denken dat origineel0 oorkonde, is, watin vnn H e e r H u g e m a n
een later copïist de fout beging en zijne vergissing her- wordt gesproken, maakt de zaak al niet, beter. Toch
stelde.
durf ik niet positief tot, de valschheid concludeeren;
Tenslotte is verdacht, dat bij de begrenzing van den het blijft denkbaar dat het stuk een primitief locaal
aan Heineman Eighad verleenden grond, de verleden maaksel is van een weinig geletterd, maar het zij getijd wordt gebruikt, nl. het ‘woord ,,sceitte”. Dit zou zegd, keurig schrijvend man, die zich én vergiste in
kunnen beteekenen, dat de heer van Zevenbergen den den naam van ,een zoo machtig en bekend nabuur als
aangrenzenden grond bereids had vervreemd, maar ‘dan de h eer van Zevenbergen en in het jaartal! De copiist
ware toch zoo goed als zeker de nieuwe belending aan- van de ,paelscheydinghe” .zou dan de taal hebben aangegeven.
gepast aan de zijne. Zou echter bovenbedoeld weinig
Er blijft dus over; dat de schrijver van het stuk wist,
geletterd man dan niet eerder een rechtsvolger van de
dat IVillem Y?ugemanssone niet meer leefde en daarom familie Eggaert zijn geweest, die misschien een verden verleden tijd gebruikte. Maar dan heeft de sqhrijloren geganen of beschadigden titel van eigendom heeft
ver zich ook als e,en later copiist ,verraden. De copiist willen vervangen, dan een secretaris van Geertruidenvan de ,,paelscheydinghe” herstelde dan ook deze fout, ‘berg, zoodat het stuk tenslotte to6h eene veertiendeindien hij tgnminste niet van een ander origineel is eeuwsche vervalsching zou zijn?
uitgegaan.
Het zegel is niet bewaard ,gebleven.
Waar komt dit eigenaardige ,charter nu vandaan? Wij
Staat de onechtheid van de oorkonde van 1287 dus
weten het niet. Vrij wel al onze oudste Hollandsahe
niet ‘onomstootehjk vast, hoogst waarschijnlijk mogen
graaflijke charters zijn ca. 1330 naar de graaflijke kan: wij haar toch wel achten.
selarij in Henego,uwen vervoerd en eerst in 181%, na
de vereeniging van’ Noord-, en Zuid Nederland weder BIJLAGE A.
in’ Holland teruggebracht. Op’ de lijst van de aldus in
Alle dieghene die dese lettré sullen zien of horen lesen, scout,
1818 overgebrachte stukken komt onze oorkonde-eohter
scepenen ende raetsmanne ende die ghemeen poerte van Sinte
niet voor; evenmin in den in 1610 vervaardigden inven- Gheerdenbergen groet ende alle goet, wi ,maken U kond met
taris Oem van de in Holland gebleven oorkonden. Het stuk desen brieve, dat wi hebben ,ghegeven Hevman .?Cggaert, onse
is dus in de 190 beuw ten onrechte bij de graaflijke medepoerter, viertich banre moars op onsen eyghen moer, daer
Hollandsche charters ondergdbracht. Dat het daar r.$et
Willem here Hughemansz van Striene, here van Zevenbergen
thuis behoort, behoeft ons niet te verwonderen, immers moer sceyt ende dat heeft die voers Hegman Eggaert ontfaen,
het is evenmin een voor den graaf of een van L diens siin kints kint op te erven. Ende omdat dit vaste ende ghestade si,
dienaren bestemd en dus ingekomen - als een van tien so hebben wier aengehaagheb onsen ghemenen zeghel. Dese brief
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was ghescreven als men streef die jaer ons heren MCCdrie ende / collectie lakafdrukken in particulier bezit, waarbij de
tachtich, ‘s Donredages na sinte Rertelmeesdach.
naam als ,,Freykenius” vermeld is, het volgende wapen :
Gevierendeeld: 1 een dubbele adelaar; 11 een halve
B IJLAGE B.
leeuw, die van den beneden-schildrand uitgaat; 111 3
Alle dieghene die desa letteren solen sien ocft horen, hou- 1 zwaarden, waarvan 2 schuingekruist met de punten
tete, dscepene ende draetsmanne ende de ghemene port van Sente ~ omhoog en het derde verticaal daaroverheen met de
Qherdenebergh, groet ende algoet. Wi maken U cent met desen punt naar beneden; IV een vogel, vergezeld van 3 glazen.
brief, dat wi hebben ghegheven Heineman Eigharde onsen medeHet bleek niet mogelijk de identiteit dezer (kwartier- ‘2)
porter, toner deser letteren, vertich buenren moers op ons heighen wapens vast te stellen.
moer dar Willems haren Hughemanssone moer sceitte ende dat heeft
de vorgheseide Heineman Eighart ontfaen siin kinskint opt herven.
Eerste Tsk.
Ende omme dat dit vast ende gbestade si, so hebbe wi anegheDs.
Bnrtholdus
Fr$enius2),
geboren in het Graaf1.
hanghen ousen gbemenen zeghel: dese brief was ghescreven als
schap Lippe omstr. 1660, theol. stud. te Franeker
men scrieft die jaer ons heren MCCLXXXVII, des Donresdags
13 Sept. 1680 (,,Bartholdus Fricke, Lippeaeus”),
na sente Bntholomeusdaghe.
predikant te Noordeloos 1686, Vianen 1687, Delft
(Qasthuisk.) 1703, emeritus 1728, t Delft, begr. ald.
Genealogie Frijkenius,
(Gasthuisk.) 8 April 1729 (nalatende 1 meerderj.
kind), tr. Noordeloos 26 Mei 1687 (ondertr. Vianen
door Mr. F. DANI~LS.
8 Mei) Sara van Z(h) (wn Tieien), geb. omstr.
1660, t Delft, begr. ald. (Gasthuisk.) 12 Febr. 1720,
Onderstaande genealogie dezer uitgestorven familie
dr. van . . . . e n Walburgh Verbee(cjk 3) e n w e d .
bestaat uit twee nog los van elkander staande takken.
van Mr. Lambertus van Riebeeck 4).
Dat hier inderdaad van één en dezelfde familie sprake
Uit dit huwelijk :
is, daarvoor is een duidelijke aanwijzing, dat een te
1.
Bmelia Frekenius, ged. Vianen 14 April 1688,
Utrecht wonend lid van den eersten tak (n.1. 11) getuige
t jong (vermoed. te Vianen “)).
was te Wezel bij den doop van een kind uit den tweeden
2. Simon Hendrik, volgt 11.
t a k (n.1. 11, 6 ) .
Naar de aausluiting dezer takken werd langs ver11. Mr. Simon Hendrik Frijkenius, ged. Vianen 1 Mei
schillende wegen een onderzoek ingesteld. Ten aanzien
1690, iur. stud. te Leiden 31 Mei 1706, advocaat
van de afstamming van den stamvader van den eersten
voor
den Hove van Holland 1709 te Delft, later
tak werd evenwel niets anders gevonden dan dat hij
voor
den
Hove van Utrecht 6), poorter te Utrecht
oorspronkelijk Fricke heette en at’komstig was uit het
17 Maart 1719, commissaris der AalmoesseniersGraafschap Lippe. Een door ons medelid den Heer J. de
kamer 1~24 .en superintendent Y%R &et St. Anthonií#‘root 1) ingesteld ondereoek naar de vooroud&rs van Ds.
gasthuis ald. 1737, t Utrecht 26 Oct., begr. Delft
J. 8. FrQkenius te Wezel, met wien aanvankelijk de tweede
(Oude k.) 1 Nov. 1769 (nalatende 3 meerderj. kintak begon, leek in den beginne meer succes te zullen
deren),
tr. Utrecht (Buurk,) 10 Maart 1717 (ondertr.
hebben. De ouders van den predikant (van wien eveneens de oorspronkelijke naam Fricken bleek te zijn) en
2) De familienaam komt ook voor als Frikenius, Frekenius enz.
hun geheele gezin wist de Heer de Groot in het archief
3, Blijkens acte Nots. Corn. van R;jp te ‘s-Gravenhage van 12 Mei
van de Sparrenburger Kirche te Bielefeld terug te vinden. 1679 (no. 418, fo. 303) was Sara van Tielen de dochter van .juffr.
DoSh daarmede bleek ook hier het doode punt te zijn WaZburgie Verbeek in haer leven laetst wedw. wijlen sr. Jacobus Tytius
can Leyyden” en de zuster van Otto va* Tielen, onlangs teruggekeerd
bereikt, daar de herkomst van den nieuw-gevonden uit Oost-Indië (uit diens huwelijk met Sara vare Haps leefden in 1’718
stamvader verborgen bleef.
3 kinderen: Jacobus, Anna Maria en Pieter van Tiel) en de zuster van
De ,thans bekende stamvaders zijn beiden omstreeks Johannes van TieleB, in Oost-Indië. Verwantschap met de in ‘s-Grawonende naamgenooten, onder wie eveneens de voornaam
1660 geboren, zoodat het zeer wel mogelijk is, dat zij venhage
Otto voorkomt, kon niet worden vastgesteld. Behalve haar zwager
broeders waren. Voor deze veronderstelling pleit boven- Mr. Abr. ean Riebeeck en haar tweeden man benoemt Sara var& ThieZ
dien het feit, dat van beiden de oudste dochter de in haar achtereenvolgende testamenten t,ot executeurs en tot voogden
over haar na te laten kinderen: Joham de Vries, burgemr. van Enkvoornaam Amelia (naar hun gemeenschappelijke groot- huizen,
bewindhebber O.I. C. enz. (zie Vorst. van Oyen 111, 305) ;
moeder 9) ontving.
vrouwe van Nassau-Oulue+kerk, geb. valt Aerssen ‘uati Sommelsdijk; Mr.
Mededeelingen, die licht kunnen werpen op den samen- Johannes Heykoop, heer van Portengen, raad en schepen van Utrecht;
Bosch, agent, wonende te ‘s-Gravenhage; J. de Bries, notaris
hang der beide takken, alsmede aanvullingen van het Matthzj’s
te Delft. Of zij aan een of meer van deze personen verwant was,
onderstaande zullen zeer op prijs worden gesteld.
en zoo ja, op welke wijze, is vooralsnog niet gebleken.
Wapen: in goud een dubbele zwarte adelaar.
Helmteeken : de adelaar uitkomende. (Zie ms. wapenboek van de regenten der Aalmoessenierskamer te Utrecht
en wapenbord in de raadzaal te Wijk bij Duurstede.)
Blijkens welwillende mededeeling van het correspondeerend lid den Heer R. T. Muschart vertoont een losse
lakafdruk uit de tweede helft der lSde eeuw in een
_
‘1 Behalve aan den Heer J. de Groot, ben ik veel dank verschuldigd aan ons medelid den Heer G. H. J. Gijsberti Hodenpijl, wiens

gegevens mij van veel nut zijn geweest.

.

4) Mr. Larnbertus xan Riebeeck (zn. van Johan, den stichter der Ned.
kolonie aan de Kaap de Goede Hoop, en Mavia Quevellerius en broeder van Mr. Abraham van Riebeeck, gouverneur-generaal van Ned.Indië), geb. Amsterdam omstr. 1650, iur. stud. te Leiden te zamen
met zijn broeder 21 Maart 1673 (Lambertus a Riebeeck, Amstelodamensis, 23, J.; Abrahamus a Riebeeck ex Promont. Bonae Spei, 21,
J.), advocaat voor den Hove van Holland 167.5, + 1678 (vermoed. te
Vianen): ondertr. ‘s-Gravenhage 16 Mei 1677 Sara van Tth)iei, uit
welk huwelijk : Maria van Riebeeck, ged. ‘s-Gravenhage (Nieuwe k.) 12
April 1678, $ ongehuwd tusschen 1705 en 1719.
6) Grafboeken ontbreken.
8) Hoewel hij in notar. acten als zoodanig voorkomt, wordt hij niet
aangetroffen op de lijst van personen, die voor het Hof vanutrecht
als advocaat den eed hebben afgelegd. Evenmin komt hij in d e
Utrechtsche naamwijzers onder de praktizeerende advocaten voor,
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ald. 21 Febr.) Atwan Maria C/ara t*an Berck ‘),
ged. Utrecht (Jacobik. 1 Oot. 1692, + na 8 Jan.
1774 (vermoed. te Wijk bij Duurstedevóór 1776 *)),
dr. van Daniel, raad, schepen en kameraar te
Utrecht, en Anna Clara de la Tour.
Zij sloten een onderlinge overeenkomst van scheiding van tafel en bed voor Nots. J. J. Eruyder
te Utrecht 2’6 Febr. 1764 9).
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus Bernardus, volgt 111.
2. Jacob Johannis Fr$kenius, ged. Delft (Gasthuisk.)
6 Aug. 17 I 9 (de doop werd verricht door ‘? kinds
grootvader, terwijl als doopgetuige optrad diens
echtgeuoote Sara van Thiel ,,staande in plaata van
onse Nicht, Mevrouwe Bors van Waveren” l”)),
t jong.
3. Sara Maria Catharina Fr$kenius, ged. Utrecht
(Jacobik.) 16 Febr. 1721, woonde in 1766 onder
den gerechte van Papendorp 11) en was omstr.
1766 nog in leven, tr. Ravesteyn 27 Aug. 1739
(ondertr. Amsterdam 7 Aug., Ravesteyn 8 Aug.
en Utrecht 9 Aug.) Carel Daniels, geb. Amsterdam 8 Mei, ged. ald. (Oude k.) 16 Mei 1718, cadet
inf. regt. de Bedarrides in 1739, luit. regt. van
Dorth 1741, kapt. regt. van Bronkhorst (later
regt. Bekker geheeten) 1746, gepens. omstr. 1762,
opnieuw kapt. bij zijn vroeger regt. (thans regt.
Ruysch genaamd) 1764, majoor 1766, luit.-kolonel
tit. 1772,luit.~kolonel1776,kolonel tit.l778,kolonelcommandant 1781-‘96 met dispensatie van dienst
sedert 1789 (alles bij hetzelfde regt., naar de
opvolgende commandanten geheeten : Ruysch
~. 1761; de- Ca%‘iXbl%~t 1776, Godin 1778, V=
Mönster 1782), gepens. als extra-ordinaris generaal-majoor (pensioen fl. 2400) 1796, j- Utrecht
28 Dec. 1801 l2), begr. ald. (Jacobik.), zn. van
Eauad, makelaar en koopman te Amsterdam,
en Sara Jacoba Lesjeer 12 “).
Zi sloten, daar de nog aanhangige echtscheidingsprocedures voor het Hof van Utrecht en
den Hoogen Krijgsraad ,,zeer tardieus en ruineus”
7) Zie voor haar familie: Ferwerda en Kok.
8) Met dit jaar begint het grafboek dier stad, waarin zij niet
voorkomt.
Q) Daarbij werd o.a. bepaald, dat hij bijgezet zal worden te Delft
bii ziio ouders en familie on het koor van de Oude kerk (waarheen
d& iet stoffelijk oversohot’zijner ouders van de Gasthuiskerk later
zal zijn overgebracht) en dat-zij bij haar zoon zal gaan inwonen en
zal worden bijgezet in de Catharijnekerk te Utreoht op het koor in
haar familiek&der. Dit laatste is “blijkbaar niet geschild, daar 5ij in
de Utrechtsohe grafboeken niet voorkomt.
10) Zij was: Johanna Maria uan Riebeeck, dr. van den gouv.-gen.
(zie noot 4), tr. le Qerrit de Heeve, gouv. van Ceylon; tr. 2O Joon uan
Hoorn. Qouv.-gen. van Ned.-Indië: tr. 30 1712 Mr. Comelie Bom van
Wave&; heer- van Leusden enz., ‘raad en schepen van Amsterdam,
bewindh. O.I. C. (zie M. A. van Rhede van der Kloot: De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlands&-Indië,
blz. 74 en 77).
11) Grafboeken ontbreken.
1%) Het valt in de Utreohtsohe grafboeken zelden met zekerheid
vast te stellen of de overlijdensdatum dan wel de datum van becraven is bedoeld.
o-iiajmÏn het dagboek van Jacob Bioker Raye (zie de bewerking
daarvan door Fr. Beyerinok en Dr. M. G. de Boer, welke in de efgeloopen maand in druk is versohenen bij de Uitgev.-MG. ,,Joost
van den Vondel”, op blz. 124) wordt zij met haar sohoondoohtor
verwisseld en ten onreohte van zichzelf een juffrouw Frikkenius genoemd.
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waren gebleken, een onderlinge overeenkomst van
scheiding van mensa, thoro et bonis voor Nots.
Mr. A. van Goudoever te Utrecht 6 April 1761.
Uit dit huwelijk zijn afstammelingen.
4. Johanna Elisabet F$jkenius, ged. Utrecht (Jacobik.) 18 Juni 1722, + Utrecht 11 Sept. 1722,
begr. ald. (Jansk.).
6. Johannes Bartholdus Fr&ikenius, ged. Utrecht
(Jacobik.) 19 Sept. 1723, t Utrecht 21 Nov.
1723, begr. ald. (Jansk.).
6. Anna Maria Susanna Frgkenius, ged. Utrecht
(Jacobik.) 2 Sept. 1726, + Utrecht 16 Juni 1806,
begr. ald. (Geertek.), tr. 1” Doorn 30 April 1746
(ondertr. Utrecht 19 April) Mr. Jan Jacob Hooft 1 3),
heer van Maelstede (bij Hulst), ged. Gorinchem
6 Jan. 1720, iur. stud. te Utrecht 1743, advocaat
voor den Hove van Utrecht 1744, poorter ald.
28 Jan. 1746, was toen thesaurier van het kapittel
van Oud-Munster, notaris te Wgk bij Duurstede
1760, zou mede secretaris dier stad zijn geweest,
t Utrecht, huize Puntenburg, 27 Sept. 1760, begr.
ald. (Nicolaik.), zn. van Johannis, heer van Maelstede. vaandrig regt. Holl. blauwe gardes te voet,
en Elisabeth Puttelet; tr. 2e Thamen aan den
Amstel (Uithoorn) 17 Nov. 1766 Mr. Jacob Langerak Oosterland, ged. Delfshaven 3 Maart 1734
(heette bij doop alleen Jacob; getuige: ,,Anna
Langerak, wed. A. Oosterland”), iur. stud. te
Lei&& 17 Juni 1764 en te Utrecht 1761, advocaat
voor den Hove van Utrecht 1761, poorter te
Utrecht 9 Dec. 1762, notaris te Uithoorn 1766
en te Utrecht 1780, was mede ,klerk ter kamere
van haare Ed: Bdog~?? de Heeren Staten dezer
Provincie” omstr. 1784, + Utrecht 2 Febr. 1796,
begr. ald. (Geertek.), zn. van Ds. Abraham Oosterland, predikant te Barsingerhorn 1722 en Delfshaven 17292’64, en Geertruyda Lambert l 4).
Uit beide huwelijken werden kinderen geboren.
Bovendien sproot uit een onwettige verbintenis
met Il’illem Bartholomeus van den Santheuvel 1 5, :
Hendricn Sabina Frijkenius, geb. 27 Febr. 1764,
ged. Utrecht (Roomsche k. in de Heerenstraat)
30 Maart 1768 (,Hendrica Sabina illegitima 16)
filia Wilhelmi Bartholomaei van den Santheuvel
et Annae Mariae Susannae Frijkeneus, suscepit
Jacoba van Swol, est nata 27 Febr. 1764”), buitenregentes van het weeshuis te Batavia in 1788,
begr. ald. (Holl. kerkbof) 19 Febr. 1794, tr.
Beusichem 11 Aug. 1783 (evenals bij de ondertr.
te Culemborg 16 Juli en te Utrecht in Aug. wordt
hier de bruid ,F@jkenim van Swol” genoemd)
Ds. Daniel Borgstein, predikant ten dienste der
16) Hij behoorde tot een Ameterdamsch-Utrechtsche familie. Zijn,
mii vooralsnog oudst-bekende voorvader is: Jan Luz/ckensz. Hooft,
geb. om&. 1530, koopman te Amsterdam, i_ na 1661.
Over deze familie werden vragen gesteld N.L. XXXVIII, 155;
XLII, 221 en XLVI, 31.
14) De vraag N. L. XLIV, 126 (en 158) wordt hiermede gedeeltelijk
beantwoord.
15) Willem Bartholomeue van den &ntheuveZ (zn. v a n H e n d r i k e n
Sab&a Louisa Orizandt), geb. Dordreoht 4 Juli 1729, stud. te Utreoht
1752, seoretaris, veertigraad 1761, sohepen 1768-‘86 en burgemr. te
Dordreoht 1784, + ald. 12 Deo. 1798, tr. Leiden 7 Juni 1761 Tohanna
Moralla Maria 2ran C’attenburch. (Zie Ned. Adelsboek. 1917, blz. 23).
1s) Dit woord is later bijgevoegd,
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kerk van Ned.-Indië, geplaatst op Onrust 1784,
te Batavia in de Hall. gemeente 1786-‘94, werd
bij missive van Commissarissen-Generaal d.d. 30
Aug. 1794 gepermitteerd te repatrieeren op 2
Sept. 1794, t 1796, zn. hetzij van Boosen en
Idn van Briethuyserz en ged. Culemborg 22 Maart
1761, hetzij van Daniel en Maria van den Ham
en alsdan ged. Culemborg 21 Oct. 1761.
Uit dit huwelijk zijn afstammelingen.
7. Bartholdus Johannis Frijkenius, ged. Utrecht
(Jacobik.) 3 April 1727, i- Uttiecht 29 Oct. 1727,
begr. ald. (Jansk.).
8. Bartholdus Frijkenius, ged. Utrecht (Catharijnek.)
12 April 1729, i_ Utreoht 24 Mei 1729, begr.
ald. (Jansk.).
111. Lambertus Bernardus 17) Erijkenius, ged. Utrecht
(Catharijnek.) 28 Dec. 1717, luit. inf. regt. de Bedarrides 1739, luit. cav. regt. van Ginckel (later
genaamd regt. van Cannenburg) 1743, verliet den
milit. dienst vóór 1760, kameranr te Wlj’k bij Duurstede 1766, ‘76, ‘78, raad 1768, ‘92 l*), schepen
1767, ‘60, ‘61, ‘63, ‘66, ‘66, ‘69, ‘71, ‘73, ‘74, ‘76,
‘77, ‘78, ‘82, ‘83, ‘84, ‘86, ‘96, president-schepen
1790, burgemeester 1767, ‘68, ‘94, commissaris der
middelen en ontvanger der financiën 1790 en posten kerkmeester ald., heemraad-binnen bijhet College
van het gemeene land te Wijk bij Duurstede, komt
voor als ,,oud Borgemeester en thands fungeerend
schepen deezer stad” 1803, ‘04, ‘06, ‘08, begr. Wijk
bij Duurstede (in de kerk) 18 Oct. 1808, ondertr.
Utrecht (met attestatie naar buiten) 7 Jan. 1746
Anna Catharina Rademaker, ged. Utrecht (Domk.)
29 Oct. 1723, j- na 26 Mei 1772 (vermoed. te Wijk
bij Duurstede voor 1776 lg)), dr. van Mr. Johan en
Debora van Lobbrecht.
\
Uit dit huwelijk:
1. Simon Hendrik, volgt I.V.
2. Jan Rademaker, volgt IV bis.
3. Kind zo), -I_ Utrecht 30 Juni 1762, begr. ald.
(Nicolaik.).
4. Anna Maria Susanna Frijkenius, ged. Utrecht
(Catharijnek.) 18 Aug. 1764, + Amsterdam 2 April
1827, tr. Utrecht (Catharijnek.) 22 Mei 1783 (ondertr. ald. in Mei, Amsterdam 2 Mei) Hendrik
Schallig, ged. Amsterdam (Luth. k.) 9 Sept. 1769,
als makelaar ingeschr. ald. 24 Aug. 1780, zijn
plaats vacant verklaard 26 April 1809, t op de
Citadel van Antwerpen 24 Nov. 1812 21), zn. van
‘7) De ouders zijn met de naamgeving blijkbaar op ongewone
wijze te werk gegaau. De vader gaf het kind den naam van den eersten
man zijner moeder Mr. Lambwtue van Riebeeck, terwijl de moeder als
naam uitkoos die van den tweeden man harer grootmoeder Berna+due
van Oort (geh. met Clara de Witt, wed. van Jan de ia Tour). Deze
althans, behoudens z;jn toen vijftienjarige kleinzocn, was de eonige
Bernardw, dien zij onder haar verwanten telde.
la) Blijkens indertijd ontvangen opgave uit Wijk bij Duurstede.
Hi moet evenwel nog tal van andere jaren deze functie hebben bekleed.
lD) Zie noot 8.
20) Niet te Utrecht gedoopt. Misschien zijn er 164%‘52 nog andere
(jong gestorven) kinderen geboren. Het is n.1. mogelijk! dat de ouders,
nadat de vader den milit. dienst had verlaten, in die jaren elders
hebben vertoefd.
21) Zijn overlijden werd mede in de registers van den Burg. Stand
te Amsterdam ingeschreven 17 Dec. 1812.

,_Ta;hyon?/, ,,kruytleeser”, en Marie Elisabeth
Uit dit huwelijk zijn afstammelingen Z “).
6. Daniel uan .Berck, volgt IV ter.
6. Pieter Frijkeniuf, ged. Wijk bij Duurstede 24
Sept. 1768 (getuigen ‘s kinds oom en tante:
,,Pieter van Spa1 en Debora Rademaker”), luit.
ter zee ter Admiraliteit van West-Friesland en
het Noorderkwartier 1780, eerste schrgver aan
boord ‘s Lands Fregat van oorlog ,Enkhuyzen”
(onder commando van kapt. S. H. Frijkenius, zin
broeder) op diens reis naar West-Indië 1780-‘84,
wordt nog als luit. ter zee vermeld 1788, sergeant
in Oost-Indië op de buitenkantoren 1789, vaandrig-militair 1789, ging als zoodanig naar Java
1789, vaandrig batt. kolonel Wohlfarth op reorutenwacht 1790, t Oost-Indië vóór 1804 23).
7. Adrianw Frzjkenius, ged. Wijk bij Duurstede
27 Jan. 1761, i_ vóór 1804 2 3) (waarsch. te Wijk
\
bij Duurstede vóór 1776 s4)).
8. Adriana Margaretha Frijkenius, ged. Wijk bij
Duurstede 6 Maart 1763, i_ Amsterdam 16 Nov.
1828, tr. Amsterdam (Waalsche k.) 26 Nov. 1787
(ondertr. ald. 9 Nov.) Gabriel Buy, geb. Amsterdam 14 Dec., ged. ald. (Waalsche k.) 23 Dec.
1762, poorter ald. 9 Jan. 1787, koopman, als
makelaar ingeschr. ald. 12 Jan. 1792, zijn plaats
vacant verklaard 12 Sept. 1809, t Amsterdam
6 Sept. 1817, zn. van Jean Philippe, ,looyer”,
en Le,,a Dilhof.
Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
IY. Sirnolz H e n d r i k Fr@kenius, &_ Utracbt_(Catharijnek.) 28 Maart 1747, beëedigd klerk bij de vroedschap te Wijk bij Duurstede, luit. ter zee ter Admiraliteit van Amsterdam 1766, kapt. ter zee ter
Admiralt. van West-Friesland en het Noorderkwartier 17 Nov. 1777, commandant van ‘s Lands Fregat
van oorlog ,Enkhuyzen” 8 Mei 1780-28 Mei 1784,
maakte als zoodanig o.a. een reis naar West-Indië,
vertrok als commandant van ‘s lands schip van oorlog
,De Beschermer” 36) met het eskader van kapt. Silvester naar Oost-Indië 18 Dec. 1786 26), nam ald. als
zoodanig deel aan de expeditie tegen Mampauwa
(Westkust van Borneo) 1787, keerde in het vaderland terug 13 Oct. 1789, luit.-kolonel en kapt,. ter
zee ten dienste der Republiek, door den Opperbewindhebber der 0. 1. Compagnie (Prins Willem V)
benoemd tot Commissaris-Generaal over alle Compagnie% bezittingen in Indië en aan de Kaap de
Goede Hoop en tot Commandant en Chef van
‘s Lands en Compagnie’s navale macht in Indië
(salaris fl. 16.000 ‘s jaars) 29 Juli 1791, maakt als
24) Mogelijk waren zij de ouders van Jan Hendrik flchallig, geh.
omstr. 1810 met Corneka Bartha Willink. Zie de vraag N.L. XLI. 364.
2.1) Zie noot 38.
241 Zie noot 8.
26j De monsterrol van dezen bodem (Admiraliteitsarchieven no. 3191)
vermeldt op fol. 67: Jan Jacob Fr;jkenius, matroos, die 5 Juli 1783
in dienst trad, 3 Aug. aan boord l&am én voor wien over den geheelen reisduur gage werd betaald. Men vraagt zich af of Jan Jacob
- te weten des comma,ndants twee-en-een-halfjarig zoontje (ofwel diens
bijna zesjarig neefje?) - zijn dienst naar behooren heeft vervuld!
28) Zie voor de beschrijving van deze reis: Jhr. Mr. J. C. de Jonge
,,Gesohiedenis van het Nederlandsche Zeewezen”, dl. IV, blz. 730 V.V.
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zoodanig met Nederburgh, van Stockum en Alting
schout en secretaris van Sassenheim 1811, griffier
deel uit van de Commissie tot onderzoek der ven=
vredegerecht te Noordwijk 1811, burgemeester
vallen toestanden in IndiëZ?), vertrekt van Texel
van Sassenheim 1826-‘52,1_ Oegstgeest 12 Maart
met ‘s lands fregat ,,de Amazone” Dec. 1791, komt
1864, zn. vau Ds. Willem, predikant te Helleaan de Kaap de Goede Hoop aan 12 Juni 1792,
voetsluis 1759-‘87, en Anna van Dalem en wedn.
vertrekt vandaar 2 Sept. ‘1793, komt te Batavia
van Adriana Jacoba Hooft, volle nicht zijner
aan 13 Nov., met staatsie ingehaald 15 Nov., door
tweede echtgenoote.
de colleges enz. gecomplimenteerd 18 Nov., te
Het is niet gebleken of uit het eerste huwelijk
Batavia voorgesteld 9 Dec. 1793, verzoekt ontslag
kinderen zijn geboren ; uit het tweede huwelijk
Dec. 1796 18), j- Batavia 6 Juni 1797, begr. Welzou een kind gesproten zijn.
tevreden (begraafpl. Tanah Abang), tr. Utrecht
2. Mr. Jan Jacob Frijkenius, ged. Utrecht (Domk.)
(Domk.) 19 Nov. 1780 Ajtna Elisabeth Hooft, ged.
14 Febr. 1783, stud. ald. 17 Aug. 1799, advocaat
Bunnik 28 Dec. 1749, t Utrecht 7 April 1833, dr.
voor den Hove van Utrecht 1806, kanunnik in
van Mr. Jan Jacob!. heer van Maelstede en Anna
het kapittel van Oud-Munster, diaken Waalsche
Maria Susnnnn Frykenius voornoemd.
gemeente te Utrecht 1806 ss), t Utrecht 16 Febr.
Uit dit huwelijk:
1807, begr. ald. (Geertek.).
1. Anna Catharina Frijkenius, geb. Thamen aan
3. Simon Hendrik Frzjkenius, ged. Enkhuizen 9 Oct.
den Amstel (Uithoorn) 26 Febr., ged. ald. 4 Maart
1785, begr. ald. (Westerk.) 21 Juni 1789.
1781, I_ Leiden 6 April 1855, tr. Utrecht (Domk.)
4. Hendrika Elisabeth Frijkenius, ged. Enkhuizen
23 Mei 1809 (ondertr. ald. 7 Mei) Hendrik Berk17 Juni 1791, t (als laatste harer familie) na
hoff, ged. Oegstgeest 30 Oct. 1782, controleur,
1 Mei 1868 (vermoed. te Wiesbaden of Höchst
chef van den Actieven Dienst der Convoyen en
am Main), tr. Utrecht 6 Oct. 1819 Antho?zy
Licenten te Beaumont (Henegouwen) in 1817 en
Hendrik Qijsberti Hodenpijl, geb. Schiedam 3 Mei,
bij zijn overlijden oontroleur der in- en uitgaande
ged. ald. 14 Mei 1793, koopman, i_ Bingen a,m
rechten en accijnzen te Vaals, t ald. 8 Juni 1820,
Rhein 26 Sept. 1847, zn. van Paulus, luit. ter
zn. van Ds. Ge&& predikant te Oegstgeest 1781,
zee ter Admiralt. op de Maas, daarna stadswaterZwijndrecht 1784, Maassluis 1789 en Nijmegen
ijker te Schiedam, en Eester Christinu de &ausin.
1790-‘92, en Maria Wilhelminw Rijgerbos. Dit
Dit huwelijk was kinderloos.
huwelijk werd door echtscheiding ontbonden
Utrecht 23 April 1817 krachtens sententie van IVbis. Jan Rademaker 33) Frijkenius, ged. Utrecht
de Rechtbank van eersten aanleg ald. d.d. 21
(Domk.) 16 Oct. 1748, vaandrig inf. regt. Ruysch
April 1817, waarna hij hertr. ïl4aris Cutherine
1772. luit. 1774, kapt. 1792 in hetzelfde regt. (achLouise Sophie de &acp. Zij tr, 20 Utrecht 27 Juli - , ‘. ‘tereenvolgens geheetin: r$$‘Ruysch, de Casem1820 Carel Jurjen Jan unn Ingen, geb. IJzendijke
broot 1776, Godin 1778 en ban Mönster 1781),
18 Sept. 1778, cadet regt. de Thouars 1793-‘94,
gepens. (pensioen fl. 400) 1796, t LJtrecht 16 Oot.
cadet qde batt. jagers 1796, rLde luit. 1796, lefe luit.
1817, tr. Utrecht (Jacobik.) 23 Sept. 1779 (ondertr.
1799, door de Engelschen krijgsgevangen gemaakt
ald. 7 Sept. met geboden te Deventer) Jacoba Corbij Bergen (N.-H.)1799*“),methetlegerinDuitschnelia du Pree (Dupré), ged. Utrecht (Jacobik.) 6
land 1800-‘01 en 1806-‘08, neemt deel aan de herJuli 1763, + ald. 24 Juli 1848, dr. van Abraham
neming van het fort Bath op de Engelschen en
Adamsz. en Elisnbet Hendrika, Vastrik.
wordt deswege (bij het 3de regt. jagers) tot kapt. beUit dit huwelijk:
vorderd 180930), overgegaan in het 33ate regt.Fran1. Jan Jacob Frijkenius, geb. Utrecht 21 Juni, ged.
sche lichte inf. 1810, wordt op den veldtocht
Westbroek 3 Oct. 1779, werkte als klerk bij Nots.
naar Rusland gewond en krijgsgevangen gemaakt
van Buuren te Utrecht in 1797, komt voor als
te Erasnou 1812, uit de krijgsgevangenschap
,schietschuitschipper van ,Amsteldati” in 1806,
ontslagen 1814, kapt. 14de batt. inf. nat. militie
i_ (als laatste manlijk lid zijner familie) Utrecht
1814, neemt deel aan den slag bij Waterloo 1816,
30 Nov. 1847, tr. Utrecht 10 Juli 1816 Co,xeZia
gepens. 1822 sl), I_ Utrecht 4 Oct. 1833, zn. van
Charlotte Florentina Feith, ged. Utrecht (Domk.)
Jurrien Jan, luit.-kolonel, en Swaantje Eendriks
23 Juli 1783, t ald. 1 April 1848 s4), dr. van
Beving en wedn. van Beurtge Tromp; tr. 39 SasMr. Fj*ederik Gìjsbert, commies van het wijnsenheim 29 April 1836 Mr. Willem Burchard
kantoor te Utrecht en ontvanger van het andere
Hqgens, geb. Hellevoetsluis 6 Maart. ged. ald.
deel der generale middelen ‘slands van Utrecht,
12 Maart 1780, iur. stud. te Leiden 30 Sept. 1799,
en Anna Aletta ua’yL Westrenen.
2. Hendrik Abraham Frijkenius, ged. Utrecht (Ja-

27) Van deze commissie was 1”’ secretaris eiin volle neef Eduurd
D&els (zn. van Carel en Sara Maria Catharina F+‘kenius voornoemd)
tot 1794, in welk jaar hij als raad extra-ordinaris van Indië repatrieerde.
20) Zie over Fqjkenius: M. A. van Rhede van den Kloot .De Qouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van NederlandschIndië” blz. 268 en van der Aa: Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek
dl. VIII, blz. 576, alsmede de aldaar vermelde literatuur.
19) Zie J. Bossoha “Neerland’s heldendaden te land”, dl. 111, blz. 622.
30) Zie Bosscha. t. a. p. dl. 111, blz. 208.
31) Alg. Rijksarohief: Archieven afkomstig van het Depart. van
Defensie, Stamboeken no. 48 en no. 154.

82) Het is mogelijk, dat niet hij, maar zijn gelijknamige neef (IVbis, 1)
deze functie veivulde.
33). In zijn doopinschrijving, waarin hij oorspronkelijk slechts Jm
heette, werd later biigeschreven: ,,Rademalcer, zie handd. des E. Kerkenraids van 17 J& 1811”.
34) Zij en haar zuster Ursulz’na Martha Feieith (geh. met Abraham.
van der Lee&u), f Maastricht 3 Juni 1848, waren voorzooverbekend
de laatste afstammelingen der jongste (Harderwgksche) tak dezer
familie. Zie Jhr. Mr. Rh. Feith: ,,&nealogie van de familie Feith”.
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cobik.) 31 Aug. 1780, t Utrecht 8 Dec., begr.
ald. (Jacobik.) 11 Dec. 1780 35).
3. Hendrik Anna Frijkenius, ged. Utrecht (Jacobik.)
14 Sept. 1783, begr. ald. (Jacobik.) 6 Oct. 1783.
IVter. Daniel wan Bevck Frgkenius, ged. Wijk bij Duurstede 7 Oct. 1766. Zijn vader kocht voor hem in

1771 de boot en de rechten van het Volkschuitenveer van Utrecht op Amsterdam en vice versa,

waartoe de burgemeesteren van Utrecht hem begunstigd hadden s8 ). Bij zijn huwelijk vermeld als
laatst gewoond hebbende te Lillo, vaandrig regt.
van Raders (na diens dood in 1786: regt. van
Brakell) 21 Febr. 1784, komt niet meer voor in
het officiersboekje voor 1787, t vóór 1804, tr. Arnhem (Groote k.) 26 Sept. 1779 (ondertr. ald. 26 Aug.
met procl. te Lillo) Cdharinn van der Hoek, g e d .
Arnhem 10 Aug. 1760, dr. van Johan en Hendrika

van Dorsten.

Uit dit huwelijk:
2 kinderen, vermeld op de conduitelijst huns
vaders van 1 Jan. 1786 37). Te Arnhem zijn zij niet
gedoopt; evenmin zijn zi;i* gedoopt en begraven te
Zutphen, waar de vader 1n garnizoen lag. Evenals
deze waren zij althans vóór 1804 overleden blijkens
een door eede bevestigde verklaring 38) van hun
grootvader aangaande zijn descendenten, die aan
het einde van den jare 1803 nog in leven waren.
Tweede Tak.
1. $%a/& I;Gcke(n), geb. (niet te Bielefeld) omstr. 1660,
Provisor, Rathsthesaurier en Lehnherr der stad
Bielefeld, tr. le ald. (Sparrenburger Kirche, de kerk
der gereformeerde =gemeente)~ 9 Mei 1684 Uttilia
Margaretha Phoenix, dr. van Ds. Wulther, predikant

te Brache (Brachelen bij Aken ?); tr. 28 Bielefeld
(Sparrenb. K.) 20 Jan. 1706 Sophie Elisabet Nolten&, dr. van Ds. &Zeyer(?) sg), predikant te Herford.
Uit het eerste huwelijk:
1. Amelia llsabein Fricken, ged. Bielefeld (Sparrenb.

K.) 3 Jan. 1686, lidmaat dezer gemeente 1701,
tr. Bielefeld (Sparrenb. K.) 6 Dec. 1708 Jobst

Herman Hillebrand.
2. Johanna Elisabeth Ericken, ged. Bielefeld (Spar-

renb. K.) 17 Aug. 1687 (,susceptrix Schröder
Marita”), lidmaat 1701, j- 1742 (vermoed. te Ibbenbühren), tr. Bielefeld (Sparrenb. K.) 11 NOV. 1726
Ds. Henricus Arnoldus Rump, geb. Gildehaus
(graafschap Bentheim) 16 Jan. 1690, theol. stud.
te Bremen 1710, ass.-predikant (bij zijn neef Ds.
Johannes Adolphus Saatkamp) te Wester Cappeln
(graafsch. Tecklenburg), werd ald. tot- proponent
geëxamineerd, rector gureform. Latijnsche school
te Bielefeld 1720, nam ald. voor den bejaarden
Ds. Nolthenius 2 jaar lang de kerkdiensten waar,

predikant te Ibbenbühren 1726-‘66, historicus,
schrijver van het ,,Chronikon Mixtum Bentheas) Op dezen datum staat vermeld: ,,CornJis, kind van de Heer
Lieutenant Jan Friikenius”. De voornaam moet een verschriivine
zijn (het in het grafYboek voorafgaande kind heette Cwnelis). ”
‘=
3”) Nota. W. van Vloten te Utrecht dl. 1771-‘72, fol. 1’7.
37) Archief Raad van State no. 1941.
331 Attestatie voor Nots. L. van Schaik te Wiik
. bii ” Duurstede 6
April 1808.
39) Zijn doohter wordt in haar huweliksaote genoemd ,,Sophia
Elisabet Noltenius i Meyero paatori Herfordien”. Zie ook noot 43.

a14
micum” 40) 172841), + Ibbenbìihren 2 3 S e p t .
1766, zn. van Ds. Eberwinus Conrndus, predikant
te Gildehaus, en Catharinn Margnretha Schweghuizen. Hij hertr. Nov. 1743 Mnrgaretha Lindeman,.

Beide huwelijken van Ds. Rump waren kinderloos.
3. Johann Adolph, volgt IT.
4. dochter, ged. Bielefeld (Sparrenb. K.) 10-20 Aug.
1692. Haar naam, evenals die van het volgend

kind, is in de doopinschrijving niet ingevuld.; zi
zal dezelfde zijn als Yarie Lisel Fricken, die in
1707 als lidmaat werd aangenomen.
5. zoon, ged. Bielefeld (Sparrenb. K.) 20-30 Dec.

1693, t waarsch. jong 42).
6. OttiZia Margaretha Fricken, ged. Bielef eld (Sparrenb. K.) 14-24 Febr. 1696, -/- waarsch. jong 4 2).
7. Frantz Henrich Fricken, ged. Bielefeld (Sparrenb.
K.) 6-16 Febr. 1698 (,susceptor Doet. Hoffbauer”),
j- waarsch. jong 42).
8. Francisca Elisabet Fricken, ged. Bielefeld (Sparrenb. K.) 8 Oct. 1699, lidmaat 1716.
9. Ernestina Fricken, ged. Bielefeld (Sparrenb. K.)
18 Juni 1702.
Uit het tweede huwelijk:
10. Johann Christof Fricken, ged. Bielefeld (Sparrenb.
K.) 11 Juli 1707 (,susceptor Noltenius Avus” 4 “)).
11. Eleonora Charlotta I;ricken, ged. Bielefeld (Sparrenb. K.) 17 Oct. 1708.
11. Ds. Johann AdoEph(us) Fricken, komt sinds 1710
steeds als Frijkenizcs voor, ged. Bielefeld (Sparrenb.
K.) 6 Maart 1690 (,susceptor Dr. Dreckmeyer Med.
DGtör~, lid~tiä~at~ deier @tiëénte 1704, tlXë01. stüd: ~~
te Leiden 27 Mei 1710, predikant te Eysden 1714

en Wezel 17X-‘43, $ Wezel 12 Maart, begr. ald.
(Stadliche K.) 13 Maart 1743, tr. le Wezel (Willibrordi K.) 12 Jan. 1724 (ondertr. ald. 26 Dec.
1723) S’usanna de la Haye, ged. Amsterdam (Waalsche k.) 21 Juni 1676, begr. Wezel 13 Sept. 1727,
dr. van Gillis en Susanna Provoost (Préoost) d4) en
wed. van Dr. H. Mettheus Boll; tr. 20 Wezel
(Willibr. K.) 21 Nov. 1730 (ondertr. ald. 6 Nov.)
Anna Magdalena Bi(e)ben, ged. ald. (Mathena K.)
20 Jan. 1704, i_ Zutphen 16 Febr., begr. ald. (Groote k.)
23 Febr. 1767, dr. van Oerhard( koopman, en
Maria Magdcde~~a Behaghel 46), en wed. van Johan
Jacob Schluiter.
Uit het tweede huwelijk:
1. levenloos kind 1 Oct. 1731.

3 Dit werk wordt vermeld in Jungius ,,Historiae antiquissimae
oomitatns Benthemiensis” . Libri tres 1773; in den praefatio sub no. 3.
41) Zie zijn uitvoerige levensbeschrijving in: Boekzaal der geleerde
wereld Febr. 1767 blz. X8-186.
42) De kinderen, die niet als lidmaat werden aangenomen,z+ waarach.
jong overleden. Deze veronderstelling geldt, niet voor de laatete drie
kinderen, daar het mogelijk is, dat het gezin naar elders is vertrokken,
voordat zö den leeftijd der kerkelijke bevestiging hadden bereikt.
ha) Moet hieruit worden opgemaakt, dat de predikant Noltmius niet
Meyer, maar Johann Christoff was gaheeten? Zie noot 39.
44) Aldus volgens een me. genealogie Dederiks, die vermeldt, dat
Ds. Fqj’kemius door Leonard Dederiks (geh. met Maria Gillisdr. de la
Haye) zin zwager wordt genoemd. Szcsanna ZOU eohter ook de te
Amsterdam (Waalsohe k.) 1 Febr. 1693 gedoopte doohter kunnen zijri
van JeaN de la Haye en Johanna Provoost.
4a) In de doopinschr$ing harer doohter wordt zij eveneens ,,Byebm”
genoemd; uit hare ondertrouwinschriving te Wezel 4 Jan. 1699 blijkt
zö echter te zijn: ,Juffer Maria dfagda& Behaghel in Franckfort”.
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2. Amelia Qeertruda Frijkenius, geb. Wezel 4 Nov.,

ged. ald. (Willibr. K.) 12 Nov. 1732 (getuigen:
,F. Fri;jkenius, Amelia Hillebrand en Gertruid
Biben” 46)), t Wezel 4 April, begr. ald. (Mathena
K.) 5 April 1734.
3. Amelia Qeertruid flusarzna Erijkenius, geb. Wezel
24 Mei, ged. ald. (Willibr. K.) 31 Mei 1734 (getuigen : ,H. Doet. Scheff, Jac. Biben, Ab. Biben,
Jeufr. Sus. Go11 en Gert. Biben”), t Zutphen 16
Nov., begr. ald. (Groote k.) 20 Nov. 1796, tr.
Zutphen 8 Sept. 1760 (ondertr. ald. 24 Aug.)
Mr. Tsaak Schluiter, geb. Zutphen 6 Dec., ged.
ald. 6 Dec. 1722, iur. stud. te Harderwijk 12
Sept. 1740 en te Leiden 14 Sept. 1744, advocaatfiscaal van het Scholtampt Zutphen, 4 Zutphen
14 Jan., begr. ald. (Groote k.) 21 Jan. 1768, zn.
van Ds. Abraham Jacob, predikant te Scherpenzeel 1718, Leerdam 1719 en Zutphen 1720-‘66,
en Ratharina Geertruid d’outrein.
Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
4. Qerhardt Christian Frz$kenius, geb. Wezel 25 Dec.
1736, ged. ald. (Willibr. K.) 3 Jan. 1737 (getuigen: ,H. rentmst. Gerh. Biben, H. Christian
Biben, mevrouw Sara Meinertzhagen gebohr.
Schluiter und Barbara Nieuwlandt née Beerning
in Deventer”), + Wezel 21 Jan., begr. ald. (Mathena K.) 23 Jan. 1740.
5. Louisa Sara Frijkenius, geb. Wezel 27 Nov., ged.
ald. (Math. K.) 9 Dec. 1738 (getuigen: ,, . . . Excell.
Fredr. Lodewigh Rijks- en borggraaf te Dohna,
Genera1 van een regim. Fuselier van syne Kon.
Maj. en Dr. Simon Hendr. Frijkenius Avocat te
.- &%reeht,- h&ft~ H.muisa Cathr. Fredr. . . .geborene gravin van Pslsterkamp gemalin van
den Hr. Overst. v. Creuts . . . . haar Hoolgeb.. . .
D. M. van Raasvelt en Mevrouw An. Marg.
Nerings gemalin van den H. Overst Nering”),
t Wezel 7 Dec. begr. ald. (Math. K.) 11 Dec. 1748.
6. Hendrik Friikenius. geb. Wezel 9 Dec.. sed. ald.
(Ddath.K.) 16 Dec. íT39 (getuigen: ,Dk.‘??. Henrik Kempken en Hendr. Maurits, Hendr. Ad.
Rump, predikant te Ibbenburen, Juffr. Johanna
Jacoba Biben huisfr. van Dr. P. Lups en Anna
Cathr. Teschemaker huisfr. van Dr. Lauts en
Margar. Elisabeth Drosten wed. van Dr. Arn.
Dirst uit Bremen”), T Wezel 3 Aug., begr. ald.
(Math. K.) 7 Aug. 1744.
7 .Iohanna Frgkenius, geb. Wezel 18 April, ged.
ald. (Math.K.) 26 Maart 1743 (getuigen: ,Johann Wilhelm Brant Predekant alhier, Jan Hendrik Smukert, Peter Lups, Emelius Franciscus
Hildebrand en Sara Elisabeth Meinertshagen,
Anna Gertreu Kempken, Meggelt Fabritcius huisvrouw van de Predikant Alius, Sibilla Goll”), t
Wezel 2 Dec., begr. ald. (Math.K.) 6 (of 11)
Dec. 1748.
Ten slotte zij nog vermeld, dat de volgende personen
van den naam -FrZy’kenius werden aangetroffen, die in
bovenstaande genealogie niet konden worden geplaatst:
1. Christian LodewijEk Frekenius, gehuwd met Marie
Bontfort, uit welk huwelijk : Christine Anne Frekenius,
46) Hier en bij de volgende kinderen worden de doopgetuigen letterlijk geciteerd van de uit Wezel ontvangen afschriften.

geb. 11 Febr., ged. Leiden (Waalsche k.) 16 Febr.
1736 (getuigen : .,Jean Onnis et Anna Hal”).
2. Geerttuy Frekenzus, gehuwd met Hendrik Maagt, uit
welk huwelijk een zoon Willem, ged. Utrecht (Buurk.)
4 Dec. 1735. In de doopinschrijvingen harer andere
kinderen wordt zij evenwel Erirk, F,rik, Erikke genoemd.
~__

Heijnslus (van Willigen)-van der Stervan der Stra(a)ten,
door Mr. J. BELONJE.
Het onderzoek naar de beteekenis van een opschrift
van eenige oude grafzerken in de Ned. Herv. kerk te
Hoogwoud (N. H.) leidde mij successievelijk tot het
vinden van de hierna gepubliceerde genealogische gegevens betreffende de bovengenoemde families en enkele
aanverwante geslachten uit Westfriesland.
Ik vond het navolgende:
I\i. Heijnsius had twee .kinderen (1 en 2) :
1. Catharina Eaijns of Eetinsius, die test. 20 Dec.
1671 voor notaris Jan v. d. Were te Veenhuizen en 1
Juni 1682 voor notaris M. van Willigen te Hoogwoud.
2. Michiel Heijnsius, overl. 84 jaar oud 2 Sept. 1718,
baljuw en schout v. Hoogwoud, Aartswoud, Opmeer en
St. Maarten, huw. voorw. voor nots. A. G. Blauwmolen
te Hoogwoud 30 Dec. 1666 met Anna Conaelis Zijplnnt,
t 6 Feb. 1701, wed. Dirk Cornelisz Koomen, burgemeester
v. Aartswoud 1). Drie kinderen : Catharina, Maritje (volgt
1) en Michiel, de jonge (volgt 11).
1. Maritje Heijllsius, j- nB 1730, maakte huw. voorw.
*-nets. T.-, Willigen vnd. als j.-d. -& Hoogwoud 1 Mei
1701 met Ds. Alexunder wan der Star (Ster), j.m. (Salamoni frater) propt. bev. Hoogwoud 1697, i_ ald. 22
Mei 1719 2). Kinderen :
a. Mauritius van der Ster, i_ Alkmaar 9, begr. N. gang
Gr. Kerk aldaar no 304 den 16 Juni 1762; heet in een
acte v. 18 Mei 1734 voor nots. G. v. d. Ster te Hoogwoud
als kapitein in dienst v. d. Oost Ind. Comp. ,,op zlJn vertrek staande om na Nederlands India te varen”; capit.
t. zee ordinaris b. d. Admiraliteit v. Westfriesland 17
Aug. 1737 i. p. v. Jau, Cornelisz. Ockerse; als comm.
van de ,,Beekvliet” (44 stukken en 200 man) in 1742
oonvoieerende de koopvaarders n. d. Oostzee; in 1744
op dat schip b. h. auxiliair eskader aan George 11 v.
Engeland gezonden (64 st. 226 man), later commandant
op de ,Vredehoff” 3); tr. 10 Xaria Kleij, j. d. van Gerbrand en v. Adriana van der Sluijs (huw. voorw. en mut.
test. v. notaris D. van Heijmenbergh, Alkmaar, respectevel. 6 Feb. en 29 Mrt; 1738), uit welk huwel. twee
dochters, n.1. Maria Adriana v. d. S., tr. (huw. vw. 8
Aug. 1763 v. Notaris Mr. H. v. ,Daverveldt, Alkmaar)
Abraham oan Rotterdam, koopman te Rotterdam, en Anna
1) Aanvulling op “Gedenkwaardigheden’Z, Nd. Holland 111, bl. 302

sub 14. Het, protocol van notaris Blauwmolen bevindt zioh te Haarlem,
Rijksarchief. Anna was zuster van Oervit CorneZis Z$pZant, secretaris
en notaris te Opmeer.
3) Aanvulling op ,,Gedenkwaardigheden”, Nd. Holland 111, bl. 305
sub 46. Wellicht betreft deze steen voorts Ds. Isask Raap, als propt.
ber. Hoogwoud 1651~+ 1672.
3) Aote v. 17 Deo. 1746 v. notaris Langendijk, Alkmaar. Behoudens
dit laatste dank ik deze gegevens aan den heer C. C. de Gelder,
kolonel-directeur van het Krijgsgeschiedkundig Archief b. d. Gener.
Staf. Vgl. voorts: Mr. J. C. de Jonge: ,,Qeschied. v.h. Ned. Zeewezen” en Baoker Dirks: ,,De Ned. Zeemagt”, 111, blz. 208, 210,

.
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w. d. S., tr. Ds. Henricus Mooijen ‘), zn. V. Ds. Jacobus
en v. Lucia v. Eybergen, predikant te Kwadijk (20 Jan.
1 7 6 6 - _C - begr. in de kerk ald. 6 Sept. 1808, graf
136). - M. v. d. Ster tr. 2” (huw. vw. 11 Oct. 1747 v.
nots. J. v. Bodegem, Alkmaar) Qijsbertha van der Soest,
dr. v. Mr. Albertus, brouwer in ,het Zwaard” en weesmeester te Alkmaar en v. Clasina Bosch.
b. Geertruijda van der Ster, meerderj., i_ Hoogwoud
28 Mei 1746.
c. Gerrit van der Ster s), -i_ 16 Febr. 1770, baljuw en
schout v. Veenhuizen, procureur, notaris en mede-schotgaarder te Hoogwoud; secretaris van de Vier Noorder
Koggen (1748-‘67), tr. (huw. vw. 3 Mrt. 1744) Ouurtje
lwi&e,*s, j. d. te Hoogwoud, + 26 Mei 1780, die mut.
test. maakten v. nots. Jacob v. Beek, Hoorn, 22 Mei
1746; zij test. alleen voor nots. A. Bootsman, Alkmaar,
8 Juni 1771.
d. Johannes van der Ster, 1733 propt. en S.S. Min.
Cand., als ber. predikant te Koog o. Texel i_ 1736 a),
vgl. acte v. nats. v. d. Ster vnd. v. 7 Feb. 1738.

Hoorn, + ald. in de Ramen 23 Feb. 1837, begr. Alg.
Begraafplaats, Hoorn, hoofdingeland v. d. Heerhugowaard 1781, raad v. Hoorn; bankier en lipuidatieboekhouder der O.I. Comp., kamer Hoorn, tr. Anna Cornelia can
Dijk, geb. Amsterdam 3 April 1766, i_ Hoorn in de Ramen
26 Nov. 1830, begr. als haar man, dr. v. Hendrik en
v. Wilhelmina van Diepenheim.
2. Mr. Carel van der Stra(a)ten 8), te Hoorn geb. 28 Oct.,
ged. 2 Nov. 1760, + ald. wonend Kerkhof 16 Febr. ‘savonds
11 uur, begr. Gr. Kerk Alkmaar 21 Febr. 1838, raad v.
Hoorn, hoofdingeland v. d. Heerhugowaard 1810 - na
1824; baljuw en dikgraaf van de Niedorper Koggen,
schepen, thesaurier en raad v. Alkmaar, waar hij woonde
1790-1808 in het het huis Verdronkenoord C. 96, tr. vóór
1794 Sara Elbertui Elisabeth Reijgersbos, begr. in hetz. graf
als haar man (M ddengang 369) den 17 Aug. 1810.
3. Mr. Petrus val& der Stra(a)ten, geb. Hoorn 20 Dec.
1761, prom. Leiden 8 Juli 1784 ,de Fideiussoribus”,
woonde te Hoorn op het Oude Noord, later in de Raam;
tr. Adriana van der Cl'olff, geb Hoorn 10 Maart 1772,
11. Michiel Heijnsius, de jonge, t_ 13 Juni 1710 b), dr. v. Cornslis en v. Antje Spelt, i_ Hoorn 2ö Nov. 1868
schepen v. Hoogwoud, waar hij woonde in de Kerkelaan, in de Nieuwstraat, 9 uur ‘s avonds ; begr. Alg. Begraafpl.
ald. vak A. 107. Kinderen:
baljuw v. Opmeer, tr. (mut. test. v. notaris v. Willigen
a. Agatha Cornelia van der Straten, te Hoorn geb. 4,
vnd. 28 Dec. 1697) Adriana de Mist, + Hoogwoud 2 April
‘ged.
7 Mrt. 1794, + ald. ongeh. 16 Dec. 1821.
1 7 4 6 (P), die ald. test. voor notaris v. d. Ster vnd. 26
b. Anlje van der Straten, te Hoorn geb. 10, ged. 17 Nov.
(of 2ö?) Nov. 1743. Kinderen:
1796, i ald. Gr. Noordwijk 6 no. 6 den 23 Dec. 1876, begr.
a. Jacob Heijnsius, i_ vóór 1730, tr. Qrietje Koorns
Alg.
Begraafpl. ald. vak A. 108, tr. ald. 28 Apr. 1826
(een kind: Michiel H., + s.h.), die hertr. Gerrit Rol, te
Lucas Stokbroo van Hoog- en Aartswoud, geb. Hoorn 20
Hoorn.
b. Margrieta Heijnsius, t Alkmaar 1768, tr. Jau van Mrt. 1792,zn. v.Pieter en v. Henrietta Catharina deLeeuw,
+ ald. wijk 2 no. 64 den 26 Feb. 1867, begr. ald. als zijn
Berqen, ald., kastelein in de N. Doelen, i- 1772 6).
echtgen., bekend verzamelaar, ontv. Directe Belastingen
c. Anna Heijnsius, tr. Ds. Johannes @‘, pro t.‘Oudkärsnel 1726. n.- Grootè6röek 1730. i ald. 3 ti 36. -- --- teHoogwoud$of3fd~v.~-Heerhugowaa~~ --~-d.& Catharina He@asius, tr. Ds. joiannes Beets Cz., Commies-Griffier b.d. Rechtbank te Hoorn, later Kantonpropt. 1692 en predikant 1703 te Wadwaij, + ald. 1727 rechter ald. Kinderen :
1. Helrriette Catharina c*an der Straten Stokbroo, geb.
(kinderen, zie acte notaris v. d. Ster vnd. 10 Nov. 1730).
Hoorn 16 Mrt. 1826, i_ als wed. te Amsterdam, tr. D i r k
e. Johanna Heijnsius, tr. Ds. Simon de Groot, propt.
1734 St. Pancras, n. Monnikendam 1743, + ald. 1769. Margarethus Alewijn, zn. v. Mr. Frederik, dijkgraaf-v. de
f. Carolus Heijnsius van Willigen, f na 1766 ; burgem., Beemster, enz. en v. Margaretha Christina Opperdoes,
raad en ontvanger der convooien en licenten te Medem- geb. Hoorn 12 Dec. 1816, notaris te Medemblik 1864 - .
-t ald. 1886.
blik, baljuw en schout van Hoogwoud en Opmeer, mede2. Petrus Adritrnus van der Straten Stokb,roo, geb. Hoorn
schotgaarder v. Hoogwoud, tr. (huw. voorw. v. notaris
.v. d. Ster vnd. 6 Juni 1731) Anna Oostwoud( dr. van 16 Aug. 1828, f ald. Nieuwstraat 16 Juni 1829.
3. Adriana Petronella van der Straten Stokbroo, geb.
Claes. burgem. van Medemblik enz. en v. Agatha HoutHoorn
10 Nov. 1829, i_ ald. Nieuwstraat 16 Dec., begr.
tuijn 7). Behalve een zoon Michiel en een dochter OeerGr.
Kerk
ald. Z.Z. 314 den 18 Dec. 1829.
truijd, i_ Hoorn 18, begr. Gr. Kerk ald. 211 Middelkerk
4. Mr. Lucas Petrus van der St,raten Stokbroo, geb.
23 Sept. 1806 (tr. Ds. P e t r u s Leemaan, zoon v. Ds.
Hoorn 28 Juli 1831, advocaat ald., i 1861, begr. te Hoorn
Lucas en v. Geertruijde Yvenius, geb. Hillegersberg 7
o.d.
Alg. Begraafp1.A. no. 107.
Sept. 1730, _t Gouw, Hoorn 10 Mei, begr. in hetz. graf 16
Nieuwe aanvullingen op het een en ander zouden mij
Mei 1812) hadden zij een dochter:
Agatha Heynsius van Willigen, ged. Medemblik 20 zeer welkom zijn.
8) Zijn wapen, door hem als schepen gevoerd, was gelijk aan dat
Apr. 1738, t_ Hoorn, begr. ald. Gr. Kerk Middelkerk 231
van het Nederl. adellijk geslacht van der Straten, evenwel zonder
den 29 Nov. 1816, tr. Mr. Corhelis van der Stra(a)ten,
bartschild en sohildhouders. - Ook komt te Alkmaar nog voor Mr.
geb. te P, + Hoorn, begr. ald. Gr. Kerk Middelkerk 231 den Samuel van der Straten, commissaris v. d. Monstering op Texel en
7 Aug. 1811, ben. 16 Nov. 1764 tot commies-fiscaal ter oud schepen, die test. voor notaris P. Groen, Alkmaar, 24 Juli 1754,
wiens weduwe was Anna Regina r. d. Straten, dochter v. Adriaanv.d.
rechergie van de Gemeenelandsmiddelen, nalatende :
Straten Pieteres. te Amsterdam, die blijkens een acte v. voogdij v.
1.
Campegius
van
der
Stra(a)ten,
ged.
30
Sept.
1769
te
denr. notaris d.d. 7 Nov. 1770 toen had een minderi. zn. Adriaan. en
--~
: Mr. Jacobus Visser, baljuw v. d. Proostdij”St. Jan, te Mij-,
4) Aanvulling op ,Gedenkwaardigheden”, Nd. Holland IV, bl. 13 d~e~cph”en
Arius Johannes Mentis, koopman te Amsterdam. Deze
”

sub
0)
sub
6)
sub
7)
sub

31.
Aanvulling op ,,Gedcnkwnardigheden”, Nd. Holland 111, bl. 305
43 en 40.
Aanvulling op ,,Gedenkwaardigheden”, Nd. Holland 1, bl. 116
293.
Aanvulling op .Gedenkwaardigheden”, Nd. Holland IV, bl. 101
74.

laatste Adriaan, later Mr. Adrianus o. d. S., tr. (mut. test,. 16 Febr.
1786 v. notaris Mr. D. Pan. Alkmaar) Jaeoba Theodora Vollenhove.
geb. ‘s-Gravenhage, die hert;. te Alkmaar 3 Febr. 1799 (huw. voorw:
notaris Mr. P. Panneboeter. Alkmaar 24 Jan. 1799) Dr. Johannes van
der Horst, wedr., geb. Amsterdam, $ Alkmaar 15 Juni 1813! raadslid,
ene., dr. v. Johannes V. en v. Magdalena Heijns, -f ald. in wijk B
80 den 10 Mei 1828, oud 72 jaar.

-.

919

KORTE MEDEDEELINGEN.
Nieuwe Waterschap+ en Veenpolderwapens.
Bij Koninkldk Besluit van 10 April 1936, No. 30,
de volgende wapens verleend:
a. Aan het Waterschap ,De Linde”, gevestigd te
Wolvega, is een eigen wapen verleend, waarvan de beschrijving luidt als volgt:
In sinopel een zich in zes bochten kronkelende slang
van zilver, paalsgewqze geplaatst, die achter den kop
en op zes plaatsen van het lichaam doorboord is door
een naar beneden gerichte speer van goud.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.
b. Aan den Veenpolder Het Vierde en Vzjfde Veendistrict,
gevestigd te Heerenveen, is een eigen wapen verleend,
waarvan de beschrijving luidt als volgt:
In zilver drie geplante boomen van sinopel naast elkander, vergezeld van vier liggende blokjes van sabel,
geplaatst ter weersziden van elken boomstam;
een schildvoet geschakeerd van liggende blokjes van
zilver en sabel in vier rijen, elke rij van zeven blokjes.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.
c. Aan den Veenpolder onder Ter Iazad en Oldeholtwolde, gevestigd te Ter Idzardt, is een eigen wapen
verleend, waarvan de beschrijving luidt als volgt:
In goud een koek van keel beladen met een vijfpuntige
ster van zilver; een schildvoet geschakeerd van liggende
blokjes van zilver en sabel in vier rijen, elke rij van
zeven bl.okjes.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.
d. Aan het Waterschap ,De Oosterwierumer Oudvaart”,
gevestigd te Mantgum, is een eigen wapen verleend,
waarvan de beschrijving luidt als volgt:
In azuur een linkerschuinbalk van zilver, vergezeld
van twee zespuntige sterren van goud, éen boven en
één onder den balk.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.
zijn

Calff.
(Zie Ned. Patr. 1933/34).
10 Mei 1528. Jacop Aar. Comelissdr. cum tutore dr.
op Adr. Calff Corneliss hoir vader alle alsulcke goeden,
ruereti en onrueren als hoir aengecomen eti bestorven
sijn bij dode Gheryken Peter.&. A d r . C a l f f Corueliss
Gjff was hoir moeder eñ oick bij dode Cornelia Adr.
Cornelissdr. hoir suster saliger etc. (R. A. Gorinchem,
Aanw. 1890 no. 27a dl. 32).
29 Sept. 1669. (Vertegenwoordigers van de zusters van
St. Augustijnsregel) binnen Gorinchem dr. op Adr. Calff
Corneliss alle alsulcke goeden ruereïï en onrueren, inschulden eñ wtschulden, soe waer die gelegen sijn eE
bevonden mogen worden, als tselve gvent van wegen
Beatris Adriaen Calffedr. proffessyde suster int selve
gvent aengecomen eñ bestorven sijn bij dode Beryken
Adr: Calffs wijff was en Cornelia Adl-zaeu Calffsdr. der
voern. Beatris moeder eñ suster sal. ged. (als voren, dl. 33).
Dus uit het eerste huwelijk van Adriaen Cornelisz.
Calff met Gherycken Petersdr. sproten :

‘620
a. Comelia Calff. Zij is dood 10 Mei 1628.
b. Beatrix Calff, non in het convent van St. Augustijn

te Gorinchem.
c. Jacob(a) Calff, gewoonlrjk voorkomend als Jaepken.
Zë moet niet lang na het opmaken van vorenstaande
acte met Cornelis Jans.8 Vervooren getrouwd zijn, want
reeds in een acte van 6 Maart 1633 compareeren Cornelis Janss van Voorn en Peter Calff Adr.zn. zijn zwager.
Hieruit volgt, dat Jaepken Calff vermoedelijk tusschen
1606 en 1510 geboren was, en waar bekend is, dat
Henricksken Calff in 1606 geboren werd (zie Ned. Leeuw
LII, k. 312) en uit de volgorde, waarin zij genoemd
worden in de schepenacte van 21 Juli 1677 (Aanw. 1919
V 84) kan worden afgeleid dat Henricksken ouder was
dan Jaepken, krijgen wij dus nog als kind uit het le
huwelijk van Adriaen Calff:
d. Henricksken Calff.
Ten slotte, rekening houdende met het jaar waarin
Peter Calff Adr.zn. voor het eerst als schepen optreedt,
was hij zeker niet de jongere van laatstgenoemde zusters
en moet hij noodzakelijk eveneens een kind van Gheryken Petersdr. zijn, zoodat wij krijgen:
e. Peter Culff, die dan naar zijn moederlijken grootvader is genoemd. Dat de overlevenden van deze kinderen uit één huwelijk waren, is ook wel ai’ te leiden
uit de schepenacte van 6 Nov. 1637 (Aanw. 1890 no.
27a dl. 38), luidende: Peter Calfi Adr.zn. dr. op Jan
Aertss Pieck ei Cornelis Janss van Voorn, sijn zwagers,
alle goed, hem aenbestorven bij dode Adr. Calff Corneliss sijn vader sal. mem.
In het rechtelijk archief van Gorinchem, Aanw. 1919
_ V84,vindt men een acte van-21
._ Juli_ 1-677, welke de verdeeling inhoudt der goederen, nagelaten door Cornelis
Cat8 Adriaenss en Judith Pos Qysbertsdr. Als erfgenamen van Cornelis Calff komen op zijn heele en halve
broers en zusters en als erfgenamen van Judith Vos
worden genoemd Mathijs Daetselaar Cornelisz. en Gijsbert Loeff Berntsz.
Op grond van deze acte, die ook vermeld wordt in
Ned. Patr 1933134 noemde de samensteller van de genealogie Calff dan ook Judith Vos als echtgenoote van
Cor?aelis Calff.
Oogenschijnlijk is hierop niets af te dingen en toch
bleek mij, dat deze opgave niet juist is.
Ten bewijze daarvan laat ik hieronder een tweetal
schepenacten volgen, beide uit het rechterlijk archief van
Gorinchem, Aanw. 1890 no 27a:
dl. 69, den lesten May a” LI1 (1662)
Oirconden dat voir ons quam Bernt Loeff Gijsbertsz
ende bekende dat Rijcxhen Henricksdochter Qijsbert Loeffs
weduwe zijn moeder hem deuchdelick heeft affgelost
alsulcken rentbrieff van achttien kar. guldens etc. als
hij sprekende heeft gehadt op een huys ei hoffstadt
staende efl gelegen in die hooohstraet daer Cornelis
Ca@ Adriaensz als getrout hebbende Juetgen Gijsbert
Loeffsdr. daer moeder aff is Rycxkeu voorn. nu dtijt
innewoent etc.
dl. 76 8 Aug. 1663 comp. Gijsbert Loeff Aertsz ende
bekende onttangen te hebben vuyt handen van Cornel i s Calfl Adriaense. zijn compardts behoudt oom (een

aantal rentebrieven) alle welke rentebrieven hem comp.
aengecomen en bestorven zijn bij den overlijden van
Aerdt Gijsbertss zijn vader mit Rijcxken Henricksdr.
zijn bestemoeder.

Uit het bovenstaande volgt ontwijfelbaar, dat devrouw
van Cornelis Calff Adr.zoon niet Judith Vos heette,
m a a r J u d i t h Loef, dochter van Gijsbert Zoet en van
Rijcxken Henricksdochter.
H. W I J N A E N D T S .

Van Sevenbergen.
(LIII, k. 184/186).
De mededeelingen van den heer B. v. B. kunnen nog
door het volgende worden aangevuld.
7 Juni 1569 Alsoe zekere questien, differenten en geschillen opgestaen end0 geresen waren tusschen Henrick
van Seoenbergen zoone Huygo van Sevenbergen end0
Jannen Snoeck als man en momboir van Anna zijn huysvrouwe dochter wijlen Hugo van Sevenbergen za. in
d o n naem van hen zelven end0 mede in den name ea
van wegen alle andere kinderen ende erffgenamen des
vs. wijlen Hugo van Zevenbergen etc. (Aanw. 1890 no
27a, dl 78).
Met de uitdrukking ,,alle andere kinderen’, kan bezwaarlijk alleeen bedoeld zin de door den heer B. v. B.
onder IV, 1 genoemde Ghe!tuydt, non te ‘s-Hertogenbos&, zoodat 0r - wellicht uit het 20 h u w e l i j k m e t
Maryken van Zij11 - nog meer kinderen van H u y c h
van Sevenbergen geweest moeten zijn.
Wat betreft Henrick van Secenirergen (IV, 2) geven
de volgende acten nog iets meer.
8 Sept. 1580 cp. Mechtelt Bollen, nagel. weduwe van
wijlen Henrick 2an Sevenbergen Huygensz mit H u y g
van Secenbergen Henricxz haren zoon als haar gecoren
voicht eïï noch Huyg van Sevenbergen Henricxz voir
hem selven en Adriaen van den Hoewel als man en voocht
van _Bartr,u@ vaS&ergera zijn -huysvrou beide kinderen van den vs. Henrick van Sevenbergen hoirl. vader sa.ge. (Aanw. 1890 n” 27a dl. 83).
11 Mei 1596 cp. Adriaen van den Hoeve2 Adriaensz
als wettich man en voocht van Beertruydt van Zeoenbergen zijn huysvr. voor hem zelven ende als behoudtoom ën voicht van de onmondige dochter van H u y c h
van Zevenbergen zijn huysvrouwe broeder was za.ge.
genaemt Henricxkeu van Zevenbergen (a. v. dl. 88).
Deze twee kinderen van Henrick van Zevenbergen,
de eenige blijkbaar die toen nog in leven waren, worden door den heer B. v. B. niet vermeld, tenzij wellicht voor Barnaert moet worden gelezen Bartruydt.
H . WIJNAENDTB.

Simons.
In jaargang XXVIII, kol. 33 werd gevraagd het wapen
der familie Simons, waartoe behoort lsaäc Simons, geb.
Altone, koopman, poorter te Amsterdam (12-10-1716).
wonende Warmoesstr.; ondertr. A’dam 4-1-1687 Adriana
de Visscher. Hieruit Adriana Simons, geb. A’dam 1690,
ondertr. aldaar 17-4-1710 Jucob Viruly.
In antwoord hierop gaf de heer Steenkamp in kol.
64 van denzelfden jaargang het wapen der familie Simons,
wier (fragment-)genealogie ik mededeelde in jg. XxX1,
kol. 31, en wier wapen beschreven is in het Supplément
van Rietstap’s Arm. gén. (De heer S. vergiste zich, waar
hij meende dat het door hem gegeven wapen niet in
dit werk voorkomt.) Nergens echter bleek van eenig
verband tusschen de beide families.
U i t (familie-)gegevens, berustend0 in het archief van
de Stichting ,,Nederland’s Patriciaat”, is mij thans ge-

bleken dat - de juistheid dezer gegevens aannemende dit verband inderdaad niet bestaat.
De vier generaties, waarmede de genealogie van laatstbedoelde familie Simons (wapen met de vos) aan de
hand dier gegevens kan worden opgevoerd, volgen hier.

1. . . . . Simons. van Amsterdam, huwde 1637 M a r i a

Motta.
’
11. Matthijs Simons, geb. A’dam 6 December 1655, overl.
ald. 4 Nov. 1727. benr. 6 Nov. 1727 (Oude K e r k l e cl.).
Hij huwde aldaar 6-Maart 1688 (volgens eene andere
opgave 12 Febr. 1689) Catharina Vermaten, g e b .
A’dam 23 Sept. 1663, ged. O.Z.K. 21 Oct. 1663,
overl. ald. 4 Nov. 1727, begr. 6 Nov. 1727 (Oude
Kerk le cl.).
Hieruit :
1. Matthijs, volgt 111.
2. Jacob Simons, vermeld als oom en voogd van
Jan Simons, sub IV.
111. Matthijs Simons, geb. A’dam 17 Sept. 1690, ged.
Nieuwe K. 20 Sept. 1690, overl. A’dam 20 Oct.
1729, begr. 26 Oct. 1729 (Westerk. le cl.). Hij huwde
A’dam 8 Aug. 1723 Aletta Oosterling, geb. ald. 23
April 1698, overl. ald. 31 Oct. 1726, begr. 2 Nov.
1726 (Westerk. le cl.). Hieruit twee kinderen, W . O .:
IV. Jan Simons, geb. Adam 6 Juni 1725, ged. Oude
K . 8 J u n i 1725, overl. A ’ d a m ö M a a r t 1 7 7 6 ,
begr. 7 Maart 1776 (Westerk. le cl.). Hij huwde
A’dam 3 Maart 1750 Johanna Sara Noël, geb. ald.
29 Aug. 1730, ald. overl. en begr. 11 Febr. 1797
(Westerk. le cl.), dr. van Aäron Noël en S’ara Maria
Meerhout. Zij hertrouwde Juli 1775(P) Mr. Nicolaas
_ _~ .~R_onbt_.____ _~_ .__~~~~. ~_~-~-----~-~-Voor nadere gegevens betreffende deze familie Simons
beveel ik mij gaarne aan.
G . F. E. GONMRYP.

Van Tets. (L, 98, 163, 203; LIII, 187). Gemeentearchief te Amsterdam, Register van Kwijtscheldingen
No. 128, y 5, folio 266 verso - 266, 25 Juni 1754: o.a.
Mr. Lambert Jacob van Tets, hoogbaljuw van Veere,
Mr. CVillem van Tets, Arnoldus can Tets, G o u v e r n e u r
van Banda. Deze act0 is van veel belang voor de kennis
van het geslacht can Tets.
Register van Kwijtscheldingen No. 129, z 5, folio 250,
10 September 1755: Agatha von Tets, weduwe Wilhelmus
Hogerwaardt, heer van Waverveen en Valkensteyn,
Adtiana Dudde, weduwe Arnoldus cau Tets, Gouverneur
van Banda, M a r i a can Rossen, weduwe W i l l e m can
Tets, etc. etc.
H. W.
De oorsprong van het gesIacht Viruly. (LIII, 148).
Van bevriende zijde bereikt mij het bericht, dat de
diocese, welke met den Latijnschen naam Morini wordt
aangeduid, niet anders is dan het bisdom Thérouanne
(Pas de Calais), hier te lande niet onbekend in verband
met het feit, dat David van Bourgondië, vóór zijn optreden als bisschop van Utrecht, bisschop van Thérouanne
is geweest.
Tijdens de regeering van Keizer Karel V verloor de
stad Thérouanne, welke eertijds Gent in macht en rijkdom
op zijde streefde, haren bisschopszetel door verplaatsing
1
naar Boulogne.
J . VIRULY.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Steur. Wie waren de ouders en echtgenoot0 van Dirk
Jansz. Steur, die van 1644 tot 1664 in Nederlandsch
Indië voorkomt o.a. als ordinaris raad van 1666 tot 1664
(Zie Valentijn) ? Zijn dochter Afaria huwt Ds. Rutger
Tessehemaker te Batavia in 1660.
WILLIAM J. HOFFMAñ.
V. S. A.

Baen (de). Gegevens verzocht betreffende deze familie. Wie waren de ouders van den bekenden schilder
Jan de Baen, geb. te Haarlem 20 Febr. 16331 Was de
familie van Vlaamsohen oorsprong ?
W I L L I A M J. HOFFMAE.
V. S. A.

Tjepma (van). Jarich van Zjepma, te Alkmaar, rentmeester van ‘s-konings Vroonlsnden in het Noorder1669 met de administratie van het Rentambt Twenthe, kwartier, 1544-1669, heemraad van de Zijpe en HazeLage, Diepenheim en Haaksbergen belast werd, gehuwd polder 1666, overl. te Alkmaar en begraven in de Groote
is geweest en zoo ja met wie en of nakomelingen be- Kerk aldaar (blijkens het memoriaal van kerkvoogden)
kend zijn.
kort nà 18 Juni 1669; tr. jkvr. Machteld CoenraetsdochW . A. B.
'S-CTI-.
ter van 1 hol.
Hij zou een neef (oomzegger) zijn geweest van Viglius
Boucquet. Voorouders gezocht van Cornelia Bouquet van Aytta ,van Suzichum. Zijn op paneel geschilderd
Bla&&., st. 1674, die gehuwd was met Qijsbert van portret bevindt zich in de verzameling van mevr. de
Raarlem Jansz. te Dordrecht.
wed. Mr. B. van der Feen de Lille, geb. jkvr. Fontein
WILLIAM J . HoFFMAñ.
V. S. 8.
Verschuir te Alkmaar.
Een dochter van dit echtpaar was Machteld van
Eps (van). Gegevens verzocht betreffende deze familie,
waartoe behooren Anna van Eps, die Paulus Jacobus Tjepma, tr. 10 . . . . . , van deii Burch (kinderen Jarich en
Valckman, gouverneur van Ternate, huwt, David van Eps, Petronella van den Burch); tr. 20 Mr. Jan van Wittendel,
koopman en fiscaal van Amboina en Andries van Eps, dijkgraaf van Geestmerambacht, raad en burgemeester
landvoogd te Banda (zie Valentijn). Ook komt een van Alkmaar, wonende in de Langestraat aldaar, die
werd begr. Gr. Kerk te Alkmaar 1 April 1626 en mut.
Bartolt wan Eps in 1697 te Arnhem voor.
test. maakte met zijn echtgenoot0 vnd. 16 Februari 1602
WILLIAM J . HOE‘FMAñ.
IJ. S. A.
voor notaris H. J. van der Lijn ald. (Kinderen: Mechlina
Flferboom-Cubws. In 1’734 woonde te Amersfoort en Oeertruid, vgl. ,Gedenkwaardigheden”, Nd. Holland,
het echtpaar Petrus Vlierboom X Johanna Cubus, ver- 1, bl. 36 sub. 61 en Bijdr. Geschiedenis v.h. Bisdom Haarmoedelijk R K. en uit eene bakkers- of molenaarsfamilie. lem, dl. L., 1933, bl. 230.)
Is omtrent dit huwelijk en de resp. ouders iets bekend?
‘Verzocht worden nadere gegevens betreffende dit
GUNDEELMAN.
Amsterdam.
geslacht.
Mr. J. B ELONJE .
Haesebfoeck&eg~v~ zocht omtrent voorouder&. A l k m a a r .
. .- . .._
echtgenoote en kinderen van Joh. Raesebroeck. Een zijner
Vernei. Johann (Hans,) Christoph von Sköltn is omkinderen was: Gerrit Hoesebroeck, die 22 Juni 1604 te streeks 1700, vermoedelijk in Amsterdam, getrouwd,met
Zutphen huwde met Jenueken Brants, weduwe van een juffrouw Vernei. Hij stond teon vermoedelijk in HolHermnn Bessem. Gerrit H. was afkomstig van Borculo. landschen krijgsdienst als kapitein en was afkomstig uit
(z; ;;L. 1892).
het hertogdom Bremen. Zijn vader, Qarleff Jtirgen von
H.
*.
Skölln, Heer op Nipleqbusch, was Zweedsch Overste en
Mac Leod. Gevraagd de 8 kwartieren en verdere later Landrat in het Bremer Land.
Voornoemde Johann Christoph von Skölln werd later
gegevens van Catharina Mac Leed, gehuwd te Elburg
Heer
op Stedebergen en Krepelenbusch in het Bisdom
28 Dec. 1760 met Egbert Andries Brouwer. Zij is vermoedelijk een dochter van Nornann aac Leed, geb. te Verden (Bremen) en stierf _C 1737.
Wat is er bekend van de familie Vernei? Welken
Bommel, en Josina van Meghele, geb. te Willemstad,
godsdienst beleed zij en leveu er nog nakomelingen?
dieLop 6 Augustus 1728 te Willemstad huwden.
Dr. W. H. KOMANS.
Heemstede.
c. c. v. v.
Bitter. Wordt gevraagd oi Roelof Bitter, die 12 Jan.

Maurik (van). Gevraagd de 4 kwartieren en verdere
gegevens van Geertruy van Maurik, ged. Utrecht (verm.
doopsgezind), gehuwd te Rotterdam 14 Mei 1747 met
Cornelis van Qilse.
c. c. v. v.
L.
Noortwijck (van). Wat is er bekend betreffende de
ouders en verder voorgeslacht van Ds. Adrialaus van
fioortwijck, wiens huwelijk in het Maandblad LIII, 93
werd medegedeeld ?
WILLIAM J . HOFFMA~.
V. S. A.
Oldersma. Gevraagd de 4 kwartieren en verdere
gegevens van Sjoukje Oldersma (dochter van Tjaard en
Pietje Cats), gehuwd te Deinum (Fr.) 14 Dec. 1749 met
Dr. Adrianus Heringa, zo011 van V o l k e r t en Rinske
Arjensdr.
c. c. v. v.
L.

Vries (de). Voorouders gezocht van Margaretha de
Vries Simonsdr. (behoorend tot de Dordtsche familie),
die in 1 ti46 Rochzcs van Wesel huwde.
WILLIAM J . HoFmdbñ.
U. S. A.
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Het geslacht’ Borculo,
door J.

DE

GROOT.

H OOFDSTUK 1.
Het tqdperk van 1160-1350.
5 1.

Augustus 1935.

Inleiding.

Niet alleen wegens het vermeldenswaard verleden,
maar ook voor het heden heeft de kennis van dit geslacht
waarde, omdat blijkens Nederland’s Adelsboek de tegenwoordige adellgke familie van Coeverden in de tweede
helft der 13de eeuw er in de mannelijke lijn uit ontsproten
is en dus eene rechtstreeksche voortzetting daarvan vormt.
Eene zeer belangrijke aanwinst voor die kennis leverde
wijlen ons medelid Dr. J. S. van Veen in 1918 in zijne
,&jdragen tot de geschiedenis van Borculo”, opgenomen

gische wetenschap niet stilstaat, behoeft het geen verwondering te wekken,dat wij thans, zeventien jaren later,
over een ruimer materiaal van gegevens beschikken,
welke wij trouwens voor een deel konden ontleenen aan
een der waardevolle dossiers, aan ons genootschap nagelaten door wijlen onzen vroegeren Voorzitter, Kolonel
J. D. Wagner. Zoo werd ons als het ware van zelf de
gelegenheid geboden om eene poging te wagen tot aanvulling, alsmede hernieuwde samenvatting en verwerking
van het verzameld materiaal. Hopen wij daarmede tevens
te beantwoorden aan àe opwekking van Dr. van Veen tot
aanvulling van leemten, nochtans zien wij allerminst
voorbij, dat ook onze arbeid evenals ieder ander menschelijk streven onvolmaakt is en ook nu nog open vragen
op dit gebied blijven bestaan.
Den naam Borculo treffen wij reeds op 28 Aug. 9692)
als Borg10 aan, wanneer Koning Otto I aan het St. Petersklooster te Maagdenburg goederen geeft te Borg10 in
Hameland en in Groenlo, enz.
Borculo heeft van den aanvang af veel aanrakingen
gehad met het vlak bij liggend Westfalen. De oudste oorkonden over Borculo vinden wij daarom in het Westfälische Urkunden Bach (W. U. B.) en de NichtstaatlicheArchive van Westfalen, waarin dan ook de oudste twee
geperaties voorkomen. Het Staatsarchief te Munster herbergt bovendien een afzonderlijk archief Borkelo, dat
echter veel later begint (1236).
Aangezien er meer plaatsen van dien naam bestaan,
dienen deze goed uiteen te worden gehouden. In den
Kreis Soest bevindt zich namelijk eene plaats Borgelo en
in den Kreis Iburg (provincie Hannover) een Borgloh.
Naar deze laatste plaats noemde zich een geslacht van
‘) Hierbij werd tevens verwezen naar enne verhandeling van den
Heer H. G. Harkema in deel VII (1904) van dat tijdschrift.
2) Sloet No. 95bis.
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ministerialen en leenmannen, dat wel onderscheiden moet
worden van de nobiles de Burclo, welke wij hier behandelen. Slechts volledigheidshalve vermelden wij daarom
dominus Justatius de Burchlo, die + 1240s) ministeriaal
was van graaf Otto van RavensbergT), van wien hij binnen
het gebied van Ravensberg goederen in leen had. Nog
valt te wijzen op Borckloe bij Meppen, dat thans Bokeloh
wordt geschreven.

(Asbeck), Gerardus de Ochtope en vele andere ministerialen.
En als diezelfde bisschop in 1163 de door laatstgenoemd klooster aangekochte hoeve in den Kreis Lingen
van diensten en rechtsdwang bevridt, zijn de in de
oorkonde ons tegemoet tredende getuigen Bernhardus
de Horstmere (Horstmar), Godescalcus de Lon, Rudulfus
de Burclo, Fretherico de Benethem, liber& en verder de
ministerialen Heinricus de Dulmania, Arnoldus de
Bilrebeke, Gerloch de Dingedeu, Bruno de Stocheim en
Heinricus de Uchtope.
Het trekt de aandacht, dat Rudolf van Borculo tweemaal achter elkander volgt op graaf Godescalcus van Lon
(X162-1186)‘0), wiens Geldersche bezittingen in Winterswijk, Aalten,Varseveld, Zelhem en Hengelo, derhalve niet
zoo ver van Borculo gelegen waren. Wij zullen de beide
geslachten nog zeer vaak tezamen zien. Dat wij in het
goede spoor zin, lijdt dus wel geen twijfel.

5 11. D e o u d s t e t w e e g e n e r a t i e s .
a. Rothulfus de Burclo (1161-1163).
In de eerste plaats betreft het hier Rothulfus de Burclo,
onzes erachtens de oudst bekende stamvader der Geldersche Borculo’s. Deze komt het eerst en wel als nobilis voor
in eene oorkonde van -+ 11615). Daarna hoort men geruimen tijd niets van hem, totdat hij nogmaals in 1161 en
1163s) opduikt, in het laatste jaar als Rudulfus. Steeds
verschijnt hij in hetzelfde milieu, waarin ook de oudste
Henricus de Burclo, die in 1182 en 11837) zgne intrede in
b. Wernherus de Buro10 (1173-1177).
de oorkonden doet, verkeert.
Ten einde het verband tusschen Rudolf en zijne omThans komen wij tot eenezoogenaamde Keizer-oorkonde
geving beter te doen uitkomen, zullen de aangehaalde en wel tot eene van 4 Mei 117311). Keizer Frederik 1 (Bardrie oorkonden hier nader in beschouwing worden ge- barossa) bekrachtigt dan te Goslar de verdragen, gesloten
nomen.
tusschen twee opvolgende bisschoppen van Munster en
Ongeveer in 1161 geeft bisschop Wernherus van ‘graven van Tekeneburg (Tecklenburg). Een zeer aanMunster (1131-1161) bij eene niet gedateerde oorkondes) zienlijk gezelschap is al$aar bijeen; onder de getuigen
bekendheid aan eene schenking van zijn ministerialis vinden wij na de graven van Ravensberg Rotholfus de
Amelungus aan het stift Asbeck. Wij zijn hier dus in Stenvorde, Bernhardus de Hurstmare, Theodericus de
West-Munsterland en treffen onder de getuigen aan de Saltesberg (Salzbergen), .Gerhardus de Lon (in een tweeden
nobiles Theodericus en Gozwinus de Gemene, zoomede tekst Leen), WernherusdeBurchlo(indencontekstBurglo),
Rothulfus de Burclo, alsook onder de ministerialen Widekindus advocatus de Reden, Ernestus de Munstre en
Hermannus de Lare, Halt de Alnan en Engelbertus de Albertus de Wulfheim. Waar een Burchlo hier wederom
Dulmene. Wanneer diezelfde bisschop in 11349) bekend dadelijk op een Lon volgt, - denkelijk een jongere broeder
maakt, dat de nobilis Rodolfus de Steinvorth (Steinfurt) van graaf Qodescalcus, die waarsch+lijk zelf niet ZOO
goederen en tienden geschonken heeft voor de stichting ver heeft kunnen reizen1 *), - kunnen wij na Rudolf
van een klooster, later te Clarholz gevestigd, en verdere van Borculo (1161-1163) dezen Werner van 1173 als de
beschikkingen daaraan toevoegt, bevinden zich onder tweede van het geslacht aanmerken. Hij is evenzeer
de ministerialen, die hem als getuige bijstaan, personen nobilis, daar hij aan den nobilis Widekindus de Reden
met dezelfde geslachtsnamen: Bernardus en Thietmarus voorafgaat l 3).
de Dulmene, Hermannus de Lare en Haoldus de Alen.
In 1177 14) is Wernerus de Borclo getuige van bisschop
Wij behoeven derhalve dezen Burclo niet beoosten Herman van Munster, als deze uiteenzet hoe het burgMunster te zoeken.
graafschap Stromberg door erfopvolging naar het geVervolgens komen wij aan een charter van 1161, slacht Rudenberg is overgegaan. Hij behoort daarbij tot
waarbij bisschop Frethericus van Munster een ruil van de nobiles en volgt wederom op Rodulfus de Stenvorde,
goederen tusschen zijn ministeriaal Hameze en het terwijl hij ditmaal na Widekindus de Rethe komt en
klooster Marienrode (Witmarschen) vastlegt. Getuigen gevolgd wordt door Ezo de Slon (Lon). Over hem bezitten
zijn o.m. Qodescalcus de Lon (graaf van Lon of Loen), wij slechts deze twee oorkonden.
Gozvinus de Gemen, Rothulfus de Burclo, Frethericus
Voorbedachtelijk zijn wij ten aanzien van Rothulfus en
de Binethem (Bentheim), liberi ; Heinricus de Dulmania Wernherus zoo uitvoerig geweest, omdat de bekende
(Dülmen), Ardoldus (lees Arnoldus) de Bilrebeke, Gerloch schrijver Otto Forst Battaglia in zijn werk ,,Vom Herrende Dingeden, Brun de Stochem, Lubbertus de Astbeke stande”l 5). zonder aanvoering van ook maar eenigszins
overtuigende gronden, die twee voorvaders beoosten
Munster terecht wenschte te brengen als leden van een
3) W. U. B. VI No. 434.
4) Deze overleed 1 April 1244
aldaar tehuis behoorend geslacht.

6) W. U. B. 11, CD. No. 282. Reg. 1759.
s) Nichtstaatliohe Arohive, Kreis Steinfurt, pag. 248-249. Deze
Arohive zullen verder sleohte verkort worden aangeduid door het
noemen alleen van den betrokken Kr&.
7) W. U. B. 11 N O S. 480 en 432.
s) Graaf Landsberg-Velen (Die Herrschaft Qemen, pag. 44 en 42)
aoht het niet onmogelijk, dat deze oorkonde van 1138 dagteekent,
omdat Niesert een charter van dat jaar vond, welks inhoud thans
onbekend is, maar waarin de twee na te noemen edelen van Gemen
als getuigen werden vermeld.
‘J) 0. IJ. B. 1 No. 266 en Muller, Oork. boek Utreoht No. 349.

10) Sloet No. 300 en W. TI. B. 11, CD NO S. 284 en 451.
‘1) W. U. B. 11 CD No. 861, Keg. 1981; 0. U. B. 1 No. 334; Wilmans, Kaiser Urkunden No. 287.
12) Vgl. eene oorkonde van 1192 (W.U.B. 11 CD No. 524), waarin
sprake is van den volgenden graaf van Lon, Gerhardus oomes de Lon
(1190-1221) vet Gerardus patrnne ejus” (zijn oom, vadersbrogder).
is) Zie N. L. 1934 k. 234.
14) Seibertz. Quellen der Westf. Qesohiohte, 11, blz. 462-463.
‘6) Heft 11. blz. 20-21 en 30-81.
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9 1 1 1 . D e e e r s t e H e n r i c u s d e Buro10
(118%-1212).

ministeriales”, die leenen van hem hielden en daarmede
tegenover den hertog instbnden.
Hieruit blijkt, dat de nobiles de Borkelo toen reeds
leenman van de graven van Qelre waren.
In het jaar 120022) bevestigt bissahop Theodericus
van Utrecht de regelingen van het klooster Bethlehem
bij Doetinchem. Dit geschiedt te Utrecht in de tegenwoordigheid o.a. van Sweterus de Dingethe (Dingden),
Wilhelmus de Brunchurst en Heinricus de Burclo. Het
trekt de aandacht dat geen Borculo behoorde tot de
stichters van dit klooster (-+ 1180) en Heinricus evenzeer ontbreekt onder de vele begiftigers daarvan.
Genoemde graaf van Gelre sluit op 22 Jan. 1200*3)
een belangrijk verdrag zoowel met den hertog van
Brabant als den Utrechtschen bisschop, mede ten behoeve
van het a,artsbisdom Keulen. Wederom wordt de graaf
o.m. bijgestaan door Henricus de Batenburg, Henricus
de Burg10 en Willelmus de Brunchorst.
Een nader- gewichtig verdrag tusschen Gelre en Brabant kwam in 12032 4, te Leuven tot stand. Nogmaals
bevat de getuigenlijst de namen van de nobiles Henricus
de Bruelo (aldus geschreven) en Willelmus de Brunghorst onmiddellijk achter elkander, voorafgegaan door
genoemden Lambertus de Monte.
Graaf Otto van Gelre ontmoeten wij voor het laatst
in 120725), wanneer hij aan de broeders van de abdijen
te Floreffe en Postel vrijdom van tol te Arnhem en
Zutphen verleent, en met hem zi;in getuigen Henricus
comes de Dalen, Henricus de Burglo, Willelmus de
Broncho(r)st, Henricus de Monte, Theodericus frater
comitis, enz.
Kort daarop sterft graaf Otto en nog in datzelfde
jaar 1207”s) doet zijn zoon en opvolger Gerard teZutphen
ten behoeve van het zieleheil zijns vaders verscheidene
giften (o.a. van de novalia van Lochem) aan de St.
Walburgiskerk aldaar. Wederom treden Henricus de
Borcloe en Wilhelmus de Bronckhorst in dezelfde volgorde als getuigen op, ditmaal voorafgegaan door voormelden Henricus comes de Daelen et filius suus Otto.
Voor het laatst verschijnt hij in 121227), als graaf
Gerard van Gelre zich te Zutphen door zijne gebruikelijke omgeving in een geschil over goederen te Eschede
doet bijstaan. Na Henricus graaf van Dale treffen wij
daarbij nogmaals Henricus de Burclo en Willelmus de
Brunchorst als de meest vooraanstaande getuigen aan.
De hier bedoelde oorkonde moet van het allereerste
begin van 1212 dagteekenen, daar de echtgenoote van
dezen graaf van Dale, de erfdochter Regewiza van
Diepenheim, op 8 Jan. 1212 (1211)28) als custos van
het stift Vreden optreedt en derhalve toen reeds haren
gemaal verloren had.
De meergenoemde Henricus de Burolo verdwijnt daarna uit de oorkonden, terwijl eerst 20 jaren later, in
1233, wederom een aldus genaamde nobilis, mogelijk
een zoon van hem, voor het voetlicht treedt.

Waren de Burclo’s tot dusvbr meer Munstersch ge.
orienteerd, dit duurt niet lang meer, want van 1190 af
staat de nu volgende Henricus de Burclo geregeld den
graaf van Gelre ter zijde; blijkbaar is hij dus bij dezen
in hoog aanzien.
Vooraf beginnen wij echter met de oorkonden van
118’616) en 11831’), waarin wq voor het eerst met dezen
Henricus de Burclo kennis maken, welke voornaam
verder bij dit geslacht het meest op den voorgrond treedt.
In welken graad van verwantschap h$ tot Rothulfus en
Wernherus stond, is ons onbekend.
In 1182 behoort Henricus tot de aoht getuigen, welke
Herman, bisschop van Munster, als getuige bijstaan bij
eene overeenkomst mat het klooster Kappenberg. Deze
getuigen zijn natuurlijk meerendeels uit die streek afkomstig; toch treffen wij bovendien aan Lubbertus de
Beverne (Beveren) en Suetherus de Alen, een uit de vorige
paragraaf bekenden geslachtsnaam. Als nobilis neemt
Henricus de eerste plaats onder de getuigen in.
Het volgend jaar bevestigt dezelfde bisschop de verordening zijns ambtsvoorgangers betreffende de gracht
om de domvrijheid. Aanwezig zijn o.m. uit de nobiles
Comes Otto de Benethem (Bentheim), Rodolfus de Stenvorde cum filio suo Ludolfo, Wicboldus de Saltesberge,
Henricus de Burclo en Walterus deGoie’ s), alsook de reeds
vermelde ministerialis Ludolfus de Beverne.
De hierna komende opgave wordt ontleend aan het
register der goederen van Hendrik graaf van Dale en
heer van Dieponheim. Daarin wordt n.1. vermeld eene in
11881 9, tot stand gekomen scheiding der nalatenschap
van dominus Wecelenus genaamd Spakebich tusschen
dien graat en dominus Johannes de Ahus (Ahaus), waarbij
EIenricus de Burcglon (Borculo) enFlorencius de Kovordia
(Coevorden) als de eerste twee getuigen optreden.
Hierna ontmoeten wij Henricus achtereenvolgens van
1190 tot 1207 in zeven Geldersche charters, alle vermeld
bij Sloet.
Toen Otto, graaf van Gelre en Zutphen, in 119020)
aan Zutphen privileges verleende, werden deze met
hem o.a. door do volgende edelen bezworen: Henricus
comes de Dalen, Joannes de Ai% (Ahaus), Ludolphus
de Stenvorthen, Henricus de Borkelo, Gerhardus comes
de Lon, Gyselbertus d e BrEnckhorst et frater eius,
Wilhelmus comes de Goye et frater eius, alsook Thideritus de Batenborch et frater eius.
Eene latere oorkondez’), mogelijk na 6 Maart 1196
te dateeren, behelst een vredesverdrag tusschen dezen
graat van Gelre en hertog Hendrik van Brabant, waarbij
voor dien graaf o.a. aanwezig waren: de comes de Dale,
Ludolfus de Steinvorde, Henricus de Borkelo, Wilhelmus
de Brunkhorst, Lambertus de Monte, Gerhardus de Lo
(Lon), alsook Henricus en Theodericus de Batenburg,
zoomede Gerardus de Lon. Dezen vormden het voornaamste gedeelte van ‘s graven ,homines tam liberi quam
16) W. IJ. B. 11 CD No. 430 en Reg. 2124.
17) W. IJ. B. 11 CD No. 432 en Reg. 2132.
18) Hier wordt, het Geldersch Gooi (Zelhem en Hengelo) bedoeld.
lQ) Bijdr. en Med. Hist. Genootschap, Deel 25 (1904), blz. 409-410,
alsook Oorkondenboek van Groningen en Drenthe No. 40.
90) Sloet No. 376.
**) Ibid. No. 387.

22) Ibid. No. 395.
“8) Ibid. NO . 397.
24) Ibid. No. 401.
25) Archief der abdij Postel No. 7, in photo aanwezig in R. A.
Arnhem, welke photo ons welwillend ter inzage werd gezonden.
26) Sloet No. 421.
27) Ibid. No. 431.
2s) Ahaus pag. 5 en Westf. Zeitschrift, Bd. 32 (í874), pag, 140. Het
jaar 1211 vertegenwoordigt den Paaschstijl.
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het einde der kroniek melding gemaakt; het gold hier
namelijk den slag bij Nutzpete (of Mizpete) bij Groningen
Dezen Henricus was blijkbaar geen lang leven be- van 20 Sept. 1’132. Hoewel tegenover de bisschoppelijke
schoren, want wij treffen hem slechts enkele jaren aan legerschaar alle Drenthsche en Fivelgo’sche troepen
en op ‘64 Nov. 1248 blgkt zijne weduwe Eufemia reeds met nog eenige bondgenooten stonden, zouden zij geen
hertrouwd te zijn en uit dat tweede huwelijk een zoon voldoenden weerstand hebben kunnen bieden, indien
te hebben.
niet de Drent,henaren en Hendrik van Borculo vele
Wie was deze Eufemia? Hieromtrent behoeven wij, dappere lieden uit gedeelten van Westfalen als versterdank zij eene kroniek van een tijdgenoot29), niet in on- king met zich hadden medegevoerd, zoodat eene belangzekerheid te verkeeren. Die kroniek is laatstelijk door rijke overwinning werd bevochten.
Mr. C. Pijnacker Hordijk in de Werken van het Historisch
Hiermede eindigt het verhaal, zoodat wij niet precies
Genootschap te Utrecht uitgegevens”). In het laatste weten hoe het verder is geloopen. Doch wel is Coehoofdstuk van deze kroniek zien wij in 1232 gewag ge- vorden evenzeer als Drenthe toen voor Hendrik van
maakt van Henricus de Burdo (lees Burclo), cui copulata Borculo verloren gegaan. Volgens Racer s6), die daartoe
et data fuit filia Rodolfi cum castro Covordia et dominio verschillende bronnen noemt, zou dit bezit den CoeTrentiae.
vorden’s na veel strijd ontnomen zijn door den UtrechtHenricus was dus gehuwd met eene dochter van burg- schen bisschop Otto 111 en wel niet lang, zoo het schijnt,
graaf Rudolf van Coevorden, heer van Drenthe. Deze, na het overlijden van deszelfs broeder Floris IV, graaf
zijn schoonvader, was een zeer onrustig man. Bijgestaan van Holland, die in 1234 is omgebracht. Eerst 40 jaren
door zijn broeders Fridericus en Godefriduss l), voerde hij later, op 30 April 1676 3s), ontmoeten wij Hendrik’s
krijg met bisschop Otto II van Utrecht, zijn leenheer, gelijknamigen zoon als burggraaf van Coevorden, zoodat
lokte dezen met diens krijgsmacht in een moerassig deel dit bezit toen weder aan hun geslacht terug was geder buurschap Ane bij Qramsbergen en versloeg hem komen.
aldaar volkomen op 28 Juli 122’7. In enkele uren verzonken
Na den slag bij Nutzpete van 1232 treedt de toen400 ridders des bisschops in de diepte. Onder de gesneu- malige Hendrik inmiddels ons in de oorkonden te Dievelden bevonden zich Bernhardus van Horstmar en penheim tegemoet op 16Sept. 1233s’), wanneer Richards,
Theodoricus van Keppel; de bisschop werd o.a. met de weduwe van graaf Otto van Dale en Diepenheim,
Gerard, den graaf van Gelre, Rudolf van Goor en Bal- eene nadere regeling treft nopens het gebied van de
duinus van Bentheim gevangen genomen en hem zelven
kerken te Diepenheim en Markelo. Zij doet dit ,,uyt
na eene gruwelijke mishandeling het hoofd afgeslagens2).
raedt der Adellichen Mannen” als de voormelde Boldewijn
‘s Bisschops opvolger Wilbrand van Oldenburg nam graaf van Bentheim, Ludolph van Steinforden, Herman
reeds spoedig wraak. In 1228 werd Rudolf va.n Coevorden van Loen (Lon), Hendrick van Borckeloe en o.m. Johan
zelfs verplicht zich over te geven, waarna de bisschop van Ahus. Het zijn wederom de geslachtsnamen, welke
hem de vrijheid slechts hergaf, nadat Rudolf zich aan tal wij reeds in de jaren 1161-1196 tegenkwamen. De op
van smadelijke eischen had moeten onderwerpen. Voor onzen Hendrick volgende Johan van Ahaus kwam in
den onrustigen Rudolf was dit geen reden om te versagen genoemd jaar 1233 ss) voor als dominus, hetgeen derhalve
en dus heropende hij de vijandelijkheden. Te midden van
ook voor Hendrick mag gelden. Deze moet dus geacht
deze troebelen werd hij echter op 25 Juli 1230 (of 1231)ss)
worden toen reeds miles te zijn geweest.
te Hardenberg vermoord.
De reeds eerder geconstateerde betrekkingen tot Dale
Met afwisselend geluk werd hierna de strijd tusschen moeten destijds vrij nauw zijn geweest, want nu wijlen
de Drenthenaren, bggestaan door de lieden van Fi- de schrijver over deze streek, H. W. Heuvel, wist ons te
velingo (N. 0. Groningen), en de bisschoppelijke troepen vertellen, dat de heer van Borculo in het begin van de
gevoerd. Hendrik van Borculo, wien Rudolf’s dochter 13de eeuw, met de hulp van graaf Otto van Dale, heer
met het kasteel Coevorden en de heerlijkheid Drenthe van Diepenheim, de parochie te Geesteren grondde 3 g).
ten huwelijk was gegeven34), werd daardoor mede in Hij voegde daaraan toe, dat ook het stadje Borculo tot
den strijd gemengd. Van hem wordt in dit verband aan
dat kerspel behoorde, met uitzondering van het kasteel
met eene aangrenzende strook gronds. Het is jammer
ZQ) Quaedam nsrracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de
dat de schrijver zijne bron onvermeld laat. Otto van
diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus.
Dale, die blijkens de vorige paragraaf zijn vader Hen30) Nieuwe Serie, No. 49, 1888. Zie inzonderheid blz. 88.
ritus in Jan. 1212 opvolgde, werd 16 Sept. 1232 be31) Lacomblet 11 No. 146, Sloet No. 510 (slot) en 0ork.b. van
Groningen en Drenthe No. 88.
graven 40). De stichting van de parochie Geesteren moet
32) Vgl. de levendige schildering van het gevecht in korte trekken zoodus waarschijnlijk tusschen Jan. 1212 en Sept. 1232
wel in het Assensch gedenkschrift van J. A. R. Kymmell en V. Zylstra,
,,Na een eeuw 1807-1907”, blz. 20-21, als bij Pastoor H. Börsting,
hebben plaats gevonden.
Geschichte der Staat Horstmar, 1928, p. 13-14. Zie ook W. U. B. 111
Later komt het nog tot eene echtverbintenis tusschen
N O S. 238 en 475; voorts nog Westf. Zeitsohrift Bd. 14 p. 305.
de beide geslachten. Bertha (Bertradis) van Dale, we33) Zie blz. XX van het in noot 2 aangehaald werk.
duwe van Stephanus van Sulen van Anholt, huwdena
34) Dit moet ztin geschied na 1231 in quadragesima Oculi mei, want
fi IV. Henricus 11 v a n , B o r c u l o

(1232-1236).

toen was Rudolf’s broeder Fredericus door den bisschop van Utrecht
metCoevordenbeleend(blz.78-79 vanvoormeldwerkvanhet Historisch
Genootschap). Hij heet dan ook op blz. 79 Fredericus, dominus tune
de Covordia. Het woord .tunc” slaat denkelijk op zijne opvolging
kort daarop door Henricus de Budo in het kasteel Coevorden.
Volgens Pijnacker Hordijk (blz. XX) moet waarschijnlijk voor genoemde dagteekening gelezen worden 14 Maart 1232. Dit zou ook in
overeenstemming zijn met den Paaschstijl. Henricus zou dan medio
1232 gehuwd zijn.

-SE) Mr. J. W. Racer. Overijsselsche Gedenkstukken, VII, pag. 225,
noot 1 (1793).
361 W. U. B. 111 No. 1762 en Oork. boek van Groningen en Drenthe
No.’ 145.
31) Racer, Overijsselsche Gedenkstukken, 11 (1782), pag. 264-255.
38) W. U. B. 111 No. 301.
391 Geschiedenis van het Land van Berkel en Schipbeek (1903), p. 48.
4Oj Racer, a. v. 11, pag. 263 en 266.
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diens dood ca. 1300 Godefridus van Borculo, een zoon

vorden tot vader had, verklaart dat haar zoon Henricus 111
van Borculo later - gelijk wij reeds vermeldden bovendien als burggraaf van Coevorden voorkomt. Behalve van dezen Henricus was Rudolf ook de grootvader van genoemden graaf Hermannus 11 van Lon,
die zich eveneens een onrustig man betoonde en tevens
de laatste graaf van dat gebied was.

van den volgenden Henricus 4 1).

Op 25 Mei 1236’*) verkoopt dominus (here) Henricus
de Burokloe te Zutphen de villa Groen10 met rechtsgebied,
gruit en wissel aan Otto, graaf van Gelre en Zutphen. De
verkooper houdt echter van hem in leen de curtis Groen10
met den berg, het water en den molen en zooveel van de
gruit als hij te Borkulo noodig heeft.
$ V. De hypothetische stamreeks.
Den volgenden dag43) verklaart graaf Otto dat, indien
deze transactie niet mocht doorgaan, hij bedoelde goederen
Omtrent den nu volgenden Henricus 111, die op 6
in pand zou moeten houden, totdat Henricus hem 50 ponJuni 1288 5s) bij Woeringen sneuvelde, verwijzen wij
den zou hebben betaald. Blijkbaar zat deze bij hem in de in de eerste plaats naar het aangehaald artikel van den
schuld en hield de verkoop daarmede verband. In elk Heer Beelaerts en naar onze verhandeling over de oudste
geval was het maatschappelijk een achteruitgang, daar
Heeren van Wisch 5s). Net behulp van de daarin verde reeds voltrokken afdaling van de dynasten van Borkulo
vatte gegevens geraken wij dan tot de volgende hypotot den staat van leenman van Gelre door een en ander thetische stamreeks voor het hierbedoeld tijdvak. Henslechts scherper werd geaccentueerd.
ritus zelf komt in het volgend hoofdstuk nader omDe afstand van Groen10 aan Gelre had ook nog staat- standig ter sprake.
kundige beteekanis wegens de bekende rivaliteit tusschen
Rothulfus de Burclo, nobilis
den graat van Gelre en den bisschop van Munster. Die
f 1151-1163
graaf liet namelijk Groen10 alras met wal en gracht.en
omgeven4 4), weshalve de tegenpartij (bestaande uit den
aartsbisschop van Keulen Coenraad van Hochstaden en
Wernherus de Burchlo, nobilis
diens bloedverwant Otto van der Lippe, bisschop van
1173-1177
Munster) op 31 Oct. 1252 zich aaneensloot om het
tegenover Groen10 gelegen Vreden tot eene stad uit te
Henricus de Budo, nobiiis
bouwen en te bevestigen, met de blijkbare bedoeling om
118%-12I’L
daarvan eene ,Gegeufestung” te maken. De twee grensvestingen waren dan ook later voor de bijna immer
vijandelijke buren van veel gewicht45).
Henricus de Burclo, nobilis, miles
Henricus de Burclo, die ook in 1236 onder de milites
123%--1236
werd genoemd, verdw{j_nt hierop, wa,arna op 24 Nov.
X 1232 Eufemia, 1232-1250, dr. van Rodulfus, burg124s4 6, zijn vermoedelg ke zoon Henricus als Domicellus graaf van Coevorden .en heer van Drenthe. [Zij hertr.
de Burlo verrijst. Zooals onze tegenwoordige Voorzitter, + 1237 Hermannus 1 graaf van Lon of Loen, wedr.
Jhr. Dr W. A. Beelaerts van Blokland, in 1918 in ons
van Sophia].
maandblad4i) heeft betoogd, is Eufemia, de moeder
1232-1234 Burggraaf van Coevorden en heer vanDrenthe
van dezen Domicellus, hertrouwd met vorenbedoelden
I
g r a a f H e r m a n n u s I de Lon (1215-1252). Deze had
Henricus de BOYCU~O, nobilis, miles
toen uit zijn eerste huwelijk met eene Sopbya een zoon
1248-1288
Henricus, die vóór hem overleden is, en uit zijn tweeden Heer van Borculo; 1275 tevens Burggraaf van Coevorden
echt een zoon, den lateren graaf Hermannus 11 van
X Agnes 1259 (1258) 5 4)-.1288.
L o n (1248-1316), die op 28 Sept. 1255’8) reeds als
(Wordt vervolgd.)
Dominus de Lon optreedt en derhalve wel niet later
dan in 1238 geboren kan zijn, alsook eene uitsluitend
De afkomst van het tot den Nederlandschen adel
in 125249) voorkomende dochter Beatrix.
Henricus 11 van Borcelo moet dus kort na 1236 overbehoorende geslacht Martens,
leden zin en zijne weduwe Eufemia van Coevorden is
door Jhr. Mr. A. H. NA B T E N S V A N S E V E N H O V E N .
dan _C. 1237 hertrouwd met graaf Hermannus 1 van
Lon, wiens vorige gade Sophya in 1236 voorkomt50).
Onder schrijver dezes berust een ,,memorieboeck” of
Het feit, dat Eufema, die zelve voor het laatst in
dat is aangelegd door Mr. Jacob Nargeslachtsregister,
125051) verschijnt, den burggraaf Rudolphus van Coetens, die van 1636 tot 1693 te Utrecht heeft geleefd,
en voortgezet door zijn kinderen en kindskinderen tot
41) Racer, a. v. p. 257, alsook W. U. B. VIII NOS. 446 en 545.
heden. Het draagt het karakter van de intieme aan@) Sloet No. 585 (eerste gedeelte).
Is) Ibid. (tweede gedeelte) en W. U. B. 111 No. 333.
teekeningen, alleen voor de familie zelve bestemd, die
44j In 1277 kreeg“Groe& stadsrechten (Sleet No. 991).
men veel in oude familiebijbels aantreft, maar is uit4$) Vgl. W. 8. deel 48 (1898) blz. 164-165, inzonderheid noot 5
voeriger en vollediger dan de‘meeste van die aanteeop p. 164.
46) Sleet No. 699.
keningen. Aan de aütenticiteit van deze eenvoudig en
47) N. L. XXXVI, k. 18-20 in eene verhandeling, getiteld ,,De eerste met piëteit opgestelde mededeelingen behoeft niet te
generatiën van het geslacht van Coeverden”, dat uit de Boroulo’s
worden getwijfeld. De meeste namen en data kunnen
stamt.
48) Sleet No. 739.
0. a. in Sloet No. 739.
$0) Ibid. No. 576.
51) Ibid. No. 714.
49)

62) Sleet No. 1150.
53) N. L. 1933, LI, k. 460-467 en speciaal k. 462.
64) Paaschstijl,
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trouwens gemakkelijk worden geverifieerd. Mr. Jacob trouwt geweest binnen Antwerpen met Aeriaentjen
Martens is echter niet bij zichzelf begonnen, maar heeft Martens, sijn nichte, hadde bij zijn vrouw 7 kinderen,
ook vier voorafgegane, generaties, alsmede de descen- drie soonen ende vier dochteren; -de namen der zonen:
denten in de mannelijke en ten deele in de vrouwelijke Pieter Martens, Fransoys Martens, Mattheus Martens ;
lijn van zijn grootvader Hans Martens en zijn vader de namen der dochteren : Catarina Martens, een nonne,
Mr. Carel Martens vermeld, een werk, dat ook d o o r Beyken Martens, Maycken Martens, Aeriaentje Martens.
zijn nakomelingen tot op zekere hoogte is voortgezet.
Volcht het geslachte van Fransoys Martens, geboren
Voor die oudere generaties heeft hij gebruik gemaakt b i n n e n A n t w e r p e n o m t r e n t d e n jare XVc ende tien.
van de aanteekeningen van Mr. Gare1 Martens, die nog
Fransoys, Gillis Martens zoon, is gebooren binnen
in originali in het familiearchief worden bewaard. Voor- Antwerpen omtrent (den) jaere 1610 ende heeft voor
zoover die gegevens de ouders van Mr. Carel, hem zelf sijn eerste vrouw getrouwt Janneken Qovaerts, daer
en andere descendenten van zijn ouders betreffen, zijn hij bij gewan twaelff kinderen, daer van sijnder 3 gezij ook betrouwbaar en meerendeels in verschillende sterven, soo datter noch negen int leven bleven d o e n
archieven ten onzent’ te verifieeren. Omtrent de twee J a n n e k e n G o v a e r t s stier& drie soonen ende ses dochaan Hans Martens voorafgaande generaties echter, die teren; de namen der soonen: Pieter Martens, Gillis
te Antwerpen hebben gewoond, steunt het memorieboek Martens, Jacques Martens; de namen der doohteren :
op aanteekeningen van Hans en vooral op die van zijn A e r i a e n t j e n , M a y c k e n , Lijnken, Barbelkrn, Anneken
half-broeder Jacques. Die beide broeders waren als jonge ende Susanna Martens (in margine: de vader van Janmenschen van Antwerpen naar Amsterdam verhuisd, neken Govaerts heete Pieter Qovaerts, een vermaert
de jongere halfbroeder Hans was daar in 1613 over- koopman binnen Antwerpen, w,as weduwenaer, hadde
leden, maar Jacques kon nog in 1633, toen hij 80 jaar twee dochter, een zoon, Janneken Govaerts de eene,
oud was, zijn neef Gare1 te Utrecht bezoeken. Hij heeft de andere een nonne ter .Derdooren binnen Antwerpen).
hem toen de bedoelde aanteokeningen gegeven, die hij J a c q u e s M a r t e n s , den jongsten van negen int leven,
grootendeels uit zijn memorie had opgesteld.
daer sterft Janneken Govaerts van int kinderbedde.
Die aanteekeningen maken niet den indruk van on- Desen Jacques Martens is mede uyt Antwerpen ,om de
betrouwbaarheid, maar er is toch eenige reden om aan religie gevlucht ende den 20 September 1637 negende nauwkeurigheid er van te twijfelen. Nu is Antwerpen endetachtich jaer out geweest ende heeft sijn neef Gare1
een stad, waar alle gelegenheid bestaat om gegevens
Martens, sijn halve broeder Hans Martens” zoon, oudt
betreffende een familie, die er in de 16de eeuw gevestigd omtrent 86 jaeren tot Utrecht den 1 Augusti 1633 wesen
is geweest, in publieke archieven te controleeren, maar besoecken ende sijn aenteyckening van sijn voorouders,
steeds is verzuimd, dit te doen, totdat ons medelid met sijn eygen handt geschreven, alsdoen gegeven.
Mejuffrouw H. Mijnssen te Huis-ter-Heide zoo vriendelijk
Fransoys Martens trouwde voor sijn tweede vrouw
is geweest, zich daarvoor beschikbaar te stellen. De b i n n e n A n t w e r p e n Lijsken de Meulenaire, daer hij bij
uitkomsten van haar nauwgezette onderzoek hebben het gewan dartien k i n d e r e n , daer der twee van sijn g e vermoeden bevestigd, dat de mededeelingen betreffende storven, soo datter noch elf .langen tijt int leven bleven,
de o u d s t e twee generaties wel in het algemeen be- vijf sonen en 6 dochteren. De namen der soonen sijn:
trouwbaar, doch niet in alle opzichten nauwkeurig zijn. Fransoys Martens, Ha.ns Martens, Carel Martens, Cornelis
Bovendien zijn de namen bekend geworden van twee Martens, Mattheus Martens; de namen der dochteren
oudere generaties, die in de 1Sde eeuw hebben geleefd, zijn : Nelletjen, Lijsken, Sara, Clara, Lijnken ende Magniet te Antwerpen, maar te Rijsbergen in de baronie dalena Martens (in margine: de vader van Lijsken de
van Breda. Gebleken is, dat de vader en de grootvader
Meulenaire heete Bonaventuer de Meulenaire, s’ijn huysvan Hans Martens tot het vleeschhouwersgilde te Ant- vrouw Catharina Cruydeniers, die hadden te samen
werpen hebben behoord en dat daaruit het geslachts- eenen zoon Bonaventuer de Meulenaire de jonge, twee
wapen moet worden verklaard, dat door vele generaties dochters, den een Lijsken, den anderen Catharina).
na hen is gevoerd in volkomen onwetendheid omtrent
Fransoys Martens heeft dese twee vrouwen Janneken
de beteekenis.
Govaerts ende Ltjsken de Meulenaire overleeft ende nae
Tot goed verstand van de uitkomsten, door Mejuf- mijn Jacques ende Hans Martens beste onthout heeft
frouw Mijnssen verkregen, moge hier de tekst van het onse vader ider vrouw sestien jaren gehadt ende heeft
oudste gedeelte van het memorieboek, dat dus grootenseventien van sijn k i n d e r e n getrouwt gesien. Hij w a s
deels berust op de mededeelingen van Jacques Martens, oudt toen hij stierf binnen Antwerpen 76 jaeren; ende
voorafgaan aan het verhaal van wat thans bekend is onse vader Fransoys Martens leyt b_ij sijn eerste vrouw
geworden.
Janneken Govaert in een grafstede m de predikheerenkloosterskerck onder een groote sarck; ende Lijsken de
Memorieboeck van de geslachten van Martens sedert Meulenaire, sìjn tweede vrouw, leyt in de predlckerenden jare XIIIIC ende seventich volgens aenteyckening kloosterskerck begraven in haer vader Bonaventuer de
van .Tacques Martens ende Hans Martens, halve broeders, Meulenaire grafstede onder een sarck met haer wapen
soonen van Frannoys Martens, soo het mett heere eygen daer op geteyckent.
handen is aenzeteyckent, sonder nochtans pertinent de
De kinderen van Fransoys Martens sijn onder de
jaren van de geboorte ofte sterfdach haerder ouders aen- vervolginge der Spaenjaerden om de religie, soo onder
geteyckent te hebben.
de princesse van Parma als de vervolginge van Dut
d’Alva van den anderen geraeckt, eenige van sijne kinVolcht het geslachte van Gillis Martens, gebooren om- deren sijn nae Amsterdam gevlucht, eenige sijn daer
trent den jare XIIIIC seventich, Qillis Martens is ge- gebleven, SQO dat door de troubelen de geslachtenvan

-
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den anderen sìjn gesohOyaOn 0na0 eenige tot A,nt~0rpn, Clochters zijn getrouwd ; Sara, di0 gehuwd is geweest
eenige in Hollant haer hebben onthouden ende geneert; 1net Huybrecht Peters, is overleden. Tot hen, die niet
onder di0 in Hollant sijn gevlucht is Jacques Martens i n persoon verschgnen, behoort Hans. Cornelis 0n Magend0 Hans Martens geweest, die haer tot Amsterdam Clalena zijn’ onmondig en onder voogdij van Bonaventura
hebben neergesett ; ende doordien Jacques Martens geen c le Mueleneere. De kinderen 0n kleinkinderen uit het
getrouwde sonen heeft nagelaten, volcht het geslachte cserste huwelijk worden vertegenwoordigd door Glh0erdt
v a n H a n s M a r t e n s , geprocreëert t o t A m s t e r d a m i n LSchildt, als echtgenoot van Catharina Mdertens, en FranHollant.
:hoys B o n e c r o y Costenszoon, een zoon van Adriana
Het geslachte van Hans, Fransoys Martens soon, in ;Uertens. Deze akte heeft dus betrekking op de nalatenHollant sedert den jaere XVc tachtich geprocreëert, EIchap van Franchois Mertens en diens zoon Hans blijkt
uyt de handtboeoken van Hans Martens getrocken . . . . . l)
log niet zoozeer van zijn ,paapsche vrienden” vervreemd
In den jaer 1666. Hans Martens, soon van Fransoys f:e zijn geweest, dat hij zich bij de regeling daarvan
Mertens, een vermaert koopman binnen Antwerpen, 1liet heeft doen vertegenwoordigen.
e n d 0 Lisken de Meulenaire, sijn moeder, is binnen
Een merkwaardige akte betreffende diezelfde nalatenA n t w e r p e n gebooren op den 20 Junii 1656 ende aldaer cschap is die van 16 Maart I b8ti. in het schepenprotokol
gedoopt end0 genaemt Hans Martens; sijn peters war0n
van dat jaar. Daarin treedt op Franchyne Matthyssens,
Huybert Bordincx d’oue ende Daniel cl0 Meulenaire,
achtergelaten weduwe van wijlen Franchois Merttens,
sijn p e t e n w a r e n Maycken de Gardijn e n d 0 Lijnken / 1 an het blijkt dus, dat deze een derde vrouw heeft gehad,
Meulenaire, sijn moyken.
,over wie het, memorieboek zwijgt. Zij sluit een overHans Martens is uyt Antwerpen om de religie in de ,eenkomst met haar stietzonen Franchois en Earel, di0
troubele t i j d e n v a n Dut d’Alva i n d e n jare.. . . . 2,
,door hun vader als executeuren van zijn testament waren
naer Amsterdam gevlucht met eeuige van sijn broeders aangewezen. Dat testament was ‘L9 Augustus 1683 voor
0n susters, alwaer H a n s M a r t e n s si& stillekens h e e f t notaris Segher van der Donck 3) gepasseerd, een codicil
nedergesett eude de negotie bij d e r h a n d t g e n o m e n 22 Januari 1684. Daar de erflater in een a.kte van 20
ende eeu devoot, godtsalich man, door de navolging0
Juni lb84 nog is opgetreden en de veiling van de door
mett de grootheyt der werelt n i e t b e h e p t , a l s m e d e 15em nagelaten bank in het Vleeschhuis op 14 December
omdat noyt bekent soude worden heeft sijn eygen wapen 7uas voorafgegaan door afroepingen op diverse Vrijdagen,
noyt willen voeren, maer heeft de twee ossenhootden
zaal Franchois Mertens vermoedelijk in den nazomer van
m&t aeu schaepshooft op een vergult velt aengenomen,
(iat jaar zijn overleden. De overeenkomst van 16 Maart
welck wapen naderhandt bij sijne descendenten altijt
lb86 maakte een einde aan langdurige geschillen over
is gevoert, doch heeft aen sijne kinderen altijt geseyt,
je ,,duwarie” der stiefmoeder, in verbaud met het ver_ dat hij v a n d e g r o o t s t e ende frayste g e s l a c h t e n v a n ;Lies, op hare juweelen en andere goederen geleden. De
Autwerpen was, maer dat door de vervolging0 geleert
1te Antwerpen gebleven leden der familie, die na den
w a s de grootheyt ende geslachten te verachten ende ,dood van Franchois de belegering en inneming van de
sich nedrich end0 stil1 te houden, alsmede dat, onder sijn
gtad door Parma hadden moeten meemaken, konden
paepse vrienden sijn rechte wapen end0 geslachtboom hunne tot de Reformatie overgegane verwanten, di0
altijt te vinden was.
veilig te Amsterdam zaten, slechts benijden 0n het is
niet te verwonderen, dat de kloof tusschen de twee
Inderdaad blijkt uit een A m s t e r d a m s c h e stadsreke,deelon der familie na het beredderen van Franohois’
ning, dat Hans LMartens aldaar poorter is gewordenop
1boedel zoo diep is geworden, dat er daarna nooit meer
lb November 1681, als ,coopman van Autwerpen”.
,contact schijnt te zijn geweest.
Te Antwerpen moest nu in de eerste plaats gezocht
Daar Franchois Mertens volgens het memorieboek
worden naar e0n bevestiging van de mededeeling, dat
76 jaar is pworaen, zal hij geboren zijn in de tweede
hij een zoon was van Fransoys Martens en Lijsken de
helft van 1608 of in 1509. Het zal wel 1609 zijn geMeulenaire.
weest, want zijn ouders maakten, gelijk wij zien zullen,
V a n de vele akten in de Antwerpsche a r c h i e v e n ,
1 Januari 1607 of daaromtrent huwelijksvoorwaarden
waarin deze man (meestal als Franchois Mertens) blijkt
en het memorieboek noemt hem hun tweeden zoon, tervoor te komen, is in de eerste plaats van belang een
wijl de oudst0 Peter zou geheeten hebben, welke naam,
in het schepenprotokol van 1686 zonder vermelding
naar ook blijken zal, di0 van den grootvader was.
van datum ingeschreven akte, die betrekking heeft op
Franchois Mertens heeft dus een bank of opperstal in
_&-Npublieke veiling van de helft van 0en bank of opperhet, Vleeschhuis te Antwerpen bezeten. Hij moet dus lid
stal in het Vleeschhuis o p 1 4 D e c e m b e r 1 6 8 4 . Vergeweest zijn van het vleeschhouwersgilde, dat onder de
koope s waren de kinderen van wijlen Franchoys Mer.
machtige Antwerpsche gilden destijds een belangrijke
owel die, wier moeder was geweest Elisabeth 1
tens,
plaatsinnam. Erbestaat ov0r dat gilde een boekje van Edde Meu
‘ap,engere, als de kinderen en kindskinderen uit , ward Pof%, getiteld ,De Antwerpsche Beenhouwers van de
zqp &w0Tqk .%met Anna Godevaerts. De in de akte ge.
vroegste tijden tot heden” en gedrukt in 1894, dat een
n o e m d e kindere*~ van de eerstgenoemde vrouw zijn I duidelijk beeld geeft van het milieu, waarin Hans Ma.rtens’
dezelfden, di0 h& memorieboek kent, behoudens dat
familie in de 16de eeuw heeft geleefd, en ook laat zien,
N0ll0tj0n Cornelia hee& Lijnken Catharina, enz. Enkelc )
,dat, er over de leden van dat, gilde in de archieven nog
v e e l is te v i n d e n .
1) Het oorspr. heeft hier eenig9 onnoodige woorden, die den zin L
Blijkenshet eed-en costuumboek van het vleeschhouwersonduidelijk maken.
9) In het origineel opengelaten. Hij heeft waarsohijnlijk na Alva’f I 3, De protokollen van dezen notaris zijn verloren.
tijd Antwerpen verlaten.
\
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ambacht, dat, in het stadsarchief te Antwerpen berust,
ontving Frans Martins zijn opperstal in het Vlaeschhuis
8 Ju11 1625 van zijn vader Glalis Mertins (Gillis Martens
noemt het mamoriaboek hem), dia dazen opperstal had
gekocht en voor de verschuldigde ambachtsrechtan borg
blaat met Jan de Moelenare. Bij die gelegenheid werd
hi.. echter niet ,,geëedt” in het gilde, klaarblijkelijk omdat
hg nog mindeI,jarig w a s . Mat zijn eerste vrouw Anna
Godavaerts (in het memorieboek Janneken Govaerts ganoamd) is hij voor het eerst aangetroffen in een schapanakte van 10 December 1586, waarbij h u n e e n h u i s
,tVerckenhooft” beneden het Vleeschhms werd opgadragen. Haar vader Peter Godevaarts, tingieter, kende hun
een rente toe uit een door ham in 1627 verkocht huis, ter
voldoening van haar huwelijksgoed. Het huwelijk is
waarschijnlijk eerder gasloten, misschien al in 1632, want
het memorieboek zegt, dat zij ltì jaar getrouwd zijn gaweest, en Anna Godavaerts is 21 September 1648 overleden. Die datum heeft gestaan op dan grafsteen in de
kerk van het voormalige Predikheerenklooster in het oude
vlaaschhouwarskwartier, waaronder zij mat haar man is
begraven. Dat zij in die kerk zijn begraven, vermeldt
het memorieboek; de beschrijving van dan grafsteen is
te vinden in het werk ,, Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de provincie Antwerpen” deel V, blz. 93 4).
H e t verdient de aandacht, dat haar sterfdatum klopt
met de mededaeling in het memorieboek, dat zij stierf
in het kinderbed van haar zoon Jacquas, die 20September
1637 negenentachtig jaar was geworden.
Franchois Martens keerde 3 October 1649, blijkens
de daarvan opgemaakte akte in het schepenprotokol,
aan zijn kinderen hun moederlijk erfdeel uit, op grond
van het testament van Anna Godavaerts van 27 Januari
1615, voor den notaris Peter Henrici van Tongerloo varleden, waarbij zij een rente uit het huis ,het Verckanshooft” ontvingen. Die kinderen haatan in de akte Peter,
Gielis, Jacob, Adriana, Eatlijne, Maria, Barbele, Anna
e n Susanna, conform het memorieboek. Hij zal toen
met, zijn tweede vrouw Elisabeth de Meulenaare zijn
getrouwd, die in 1664 is overleden. Hun huwelijk heeft
dus denkelijk vijftien jaar geduurd en niet zestien, galijk Jacques Martens zich meende te herinneren. Dat
zij in 1 5 6 1 stierf, blijkt uit een schepenakte van 22
November van hetzelfde jaar, waarbij Franchois Martans aan de kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Elizabeth sMoleneers hun moederlijk erfgoed bewees, inga.
volge haar testament van 7 Mei van dat jaar, gepasseerd voor den notaris mr. Steven Cleys alias Van
Loemele. Het wordt, bevestigd door de lijst van de in
1664 in de Predikhearenkloosterkerk aanwezige zerken,
dia is afgedrukt in hot bovengenoemde werk ,Grafen Gedenkschriften”, deel V, blz. 1’79 vlg. Volgens dia
lijst is Elisabeth Molanear in 1664 begraven in het
graf, waar in 1666 Cornelis de Molenear is bijgezet, in
1 6 6 9 Catalijn S w e y g e r s 5). Wij zullen zien, dat, de
laatstgenoemden haar ouders waren. Reeds 30 Decembar 1664 komt Franchois Martans voor met, zijn darde

vrouw, Francyna Matthyssana, weduwe. van Jan Karraman. In de akte, waarin hun het moederlijk erfgoed
wordt toebedeeld, heetan de kinderen uit het tweede
huwelijk Frans, Hans, Mathaus, Kaerle, Cornelis, Cornelia, Lisken, Clara, Catlijna, Sara en Magdalena, conform het memorieboek en de eerder genoemde .akta ‘van
1684. Het blijkt dus, da,t Jacques (Jacob) Martans in
1633 de namen van al zijn haele en halve broers en
zustres nog goed had onthouden. Zijn derde moeder
kan hij mat, opzet genegeerd hebben, maar jammer is,
dat hij met de namen der grootouders in de war was.
Wij zullen zien, dat zijn grootmoeder aan vaderskant
niet Adriaantja Martans, maar Adriana van Bavela
heette. Uit verschillende schapenakten blijkt, dat de
grootouders van moedarszijda van zijn halfbroeders en
-zusters (onder wie Hans, de stamvader van het Noordnederlandsche geslacht) waren : Cornelis (niet Bonaventura) de Meulanaere of LMoaleneara, vleaschhouwar, en
Catharina of Catlgne Swaygars (niet Cruydeniers). Een
broeder van Elisabeth de Meulanaare heette Bonaventura.
Nu de oudere generatie.
Een schepenakte van 19 April 1661 houdt in de verdaaling van een jaarlijkscha rente uit het huis Groot
Coelna tegenover het Vlaeschhuis tusschen de kinderen
en kleinkinderen van wijlen Gielis Martens en Adriana,
van Bavale, waarbij zij in acht nemen het testament,
door die echtelieden 27 October 1660 gemaakt voor beer
Adrianus Leonius, priester, als notaris. De kinderen
waren Franchois, vleeschhouwer, Matheus, Barbara, gehuwd met Staven van Bruesegam, vlaeschhouwer, Marie,
gehuwd met, Anthonis Bordinx, en Adriana, gehuwd
met Jan van Nanoven, tingieter; de kleinkinderen waren
CJe twaalf kinderen van wijlen .Beter ,Mertans en Clara
Varmast (in andere akten : Van der Mast), van wie negen
minderjarig waren, In het memorieboek vindt, man al
dia kinderen van Gialis Martans terug, benevens de non
Catarina Martens, terwijl een dar z.g. boomliniën in het
straks te noemen eed- en costuumboak van het vleaschhouwersgilde (fol. 43 verso) als zonen van Gialis Mertens
noemt: Fransoys, Peter en Gialis, allen vlaaschhouwars,
en Matheus, schipper en kruidenier; voorts de drie dochters
uit, de atka van 1661. Volkomen overeenstemming omtrant het getal dier kinderen bestaat ar dus niets), maar
dat Hans Martans’ vader Franchois tot hen behoord
heeft, is niet aan twijfel onderhavig.
Er is verder een schapenakte gevonden van 16 Maart,
1666, waarbij Adriana ‘van Bavele, weduwe van Gielis
Martens den vleaschhouwar, het bovengenoemde huis
Groot, Coalna verkocht, dat zij met haren man 23 November
1609 had gekocht, en waarvan daze zijn helft aan haar
vermaakt had bij het testament, van 2’7 October lges.*a
*
Zij ontving toen de jaarlijkscha rente uit het hui,
haar erf genaman in 1661 onder elkaar hebben ve ,.dkeyz
Uit deze beide akten blijkt, dat Gielis Mart ,ns vóór
16 Maart 1666 is overleden en zijn vrouw vó
’ ~ 19 April
.,f
1661. Het echtpaar komt in tal van SChw&akten (maast
transportakten) van vóór 1660 voor, cfj2, hier niat kunnen

4) Deze uitgave berust, voorzoover niet meer van aanwezige opschriften, enz. kon worden gebruik gemaakt, op geloofwaardige handschriften,
o.a. de aanteckeningen van J. B. van der Straelen. Deel V is verschenen in 1873. Met den bouw van de Predikheerenkloosterkerk
(sinds 1803 kerk van de St. Paulusparoohie) is in 1533 begonnen.
5) Zie blz. 180, n’ 103.

niet kent, en die ook i.n de akte vy&j61 niet voorkomt, identiek is
m e t d e n conventuaal 1n het Predlhheerenklooster, die blijkens de
lijst der graven van 1654 tn de kork van dat klooster als Dijis aal_
tens in í554 is begraven. Zie ,,&af- en @denkschriften” V, blz. 180,
na 78.

6, Het is niet onmogelijk, dat de ZOO&Gielis, dien het memOrieboek
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worden medegedeeld, maar wel is het van belang, te
wijzen op hunne huwelijksvoorwaarden, die zonder datum
geregistreerd zijn in het schepenprotokol tusschen akten
van 31 December 1606 en 2 Januari 1507. Zij heeten
in die akte Gielis Mertens Peterszoon, vleeschhouwer, en
Adriana van Bavele Jansdochter:Uit een akte van 31
December 1492 blijkt, dat haar ouders, die toen beiden
al overleden waren, waren geweest Jan van Bavele,
bontwerker, en Barbele Smeets.
Er kwam al eens ter sprake het eed- en oostuumboek
van het vleeschhouwersgilde. In het Antwerpsche stadsarchief berusten het z.g. ,,meesterboeck”, loopende van
1604-1663 (inv. no. 4380) en twee afschriften daarvan,
die tot 1766 zijn bijgewerkt (inv. nos. 4378 en ‘79).
In deze boeken zijn eerst de regels afgeschreven, die
van ouds in acht werden genomen bij het aannemen
van een nieuw lid in het gilde. Daarvoor kwamen in
aanmerking zij, wier vader tot het gilde behoorde of
behoord had, en bovendien meerderjarige jongelieden,
die hunne afstamming van een gildelid of van de zuster van
een gildebroeder konden bewijzen en (bijv. door aankoop)
in het bezit van een bank in het Vleeschhuis waren.
Het aantal van die banken was van 62 op 62 gebracht
na den bouw in 1500 van het nieuwe Vleesohhuis, de
monumentale schepping van Herman de Waghemakere,
die te Antwerpen nog de herinnering aan het beenhouwersgilde bewaart7). De vader en moeder, indien zij in leven
waren, moesten voor de twee dekens ende vieroudermans
verklaren, dat de jonkman hun wettige zoon was, waarna
deze den voorgeschreven eed aflegde. De boeken bevatten
verder de inschrijving van nieuwe leden met de daartoe
behoorende verklaringen, terwijl de bewijzen van afstamming van hen, die niet zonen van g-ildebroeders
waren, achterin zijn te vinden. Vandaar de verzameling
z.g. boomlinies, door verklaringen onder eede gestaafd,
die een genealogische bron van beteekenis vormen.
In het ,,meesterboeck” komt de inschrijving van Gielis
Mertens (onder den naam Dielis) voor op St. Jansdag
Baptista, 24 Juni, 1506. Hij had de vijfde van de nieuwe
banken in het Vleeschhuis gekocht*). Uit het feit, dat
zijn boomlinie achterin het boek voorkomtg), blijkt, dat
zijn vader niet tot het gilde behoord had. Die vader, Peter
Mertins genaamd, heeft echter de vereischte verklaring,
dat Gielis zijn wettige zoon was, afgelegd. Dat wij hier
met denzelfden Gielis Peterszoon Mertens te doen hebben,
die anderhalf jaar later Adriana van Bavele t r o u w d e
en met haar in 1509 het huis Groot Coelne tegenover
het Vleeschhuis kocht, lijdt geen twijfel, aangezien er
geen naamgenoot van hem in dien tijd in het vleeschhouwersgilde is gevonden.
De akte van toelating van Gielis Mertens, waarin zijn
,boomlinie” is opgenomen, moge hier in extenso volgen.
,Dit is de afcoempste oft gebuerte van Gielyse Mertins,
woonende met Thomaze de Lathouwere, vIeeschouwer1’~).

Claes de Lathouwer die hadde vier kinderen, te wetene:
Peeter, Clause, Gheerde ende Mechtelden.
Peeter de Lathouwer voirs. die hadde eenen sone, die
hiet Andries de Lathouwere, dewelcke was vader van
den voirgenoemden Thomaese de Lathouwere.
Mechtelt Lathouwers, des voirs. Peeters zuster, die
hadde eenen man, geheeten Claus Beatrijs. Item de voirs.
Claus ende Mechtelt hadden tsamen een dochter, geheeten
Adriane Beatrijs, ende A d r i a n e Beatrijs voirs. hadde
eenen man, die hiet Romboudt Mertins.
Item de voirs. Rombout Mertins ende Adriane hadden
tsamen eenen sone, geheeten Peter Mertens; ende de voirs.
Peeter Mertens is de vader van den voorgenoemden
Gìelyse Mertins.
Item de voirs. Peeter Mertins ende si@ bruedere deden
haren eedt, dat dese voirs. puntten warechtlich waren
ende dat dese Gielis sijn getroude zone was ende nyet
bastaert ende oyck de moeder dede denzelven eedt. Ende
T h o m a e s ende Wouter Lathouwere confirmeerden de
voirs. eeden, àat die goet ende onmeyneedich waren. Bij
deken van den ambachte op die tijt, te wetene H u y g e
de Moleneere, Willem Schoyt, Jan Joos, Henrick Loycx,
Jan van Houte, Huybrecht Bodinck, dezelve Gielis dede
sijnen eedt, dat hij der stadt ende ambachto goet ende
g e t r o u w e zoude sijn, ende des ambachts rechten ende
previlegien zoude helpen onderhouden, ende hoorde hij
yet, dat der stadt oft den ambachte contrarie ware, dat
hij dat sijnen dekens oft oudermans soude te kennen
geven. Actum anno XVc vijve op sinte Jans dachBaptisten.”
Blijkens het meesterboek werd 6 xaart 1608 in het
ambacht ontvangen Rombout Mertens, voor wien zijn
b r o e d e r Dielis beloofd heeft, den maalt$d -en het ambachtsrecht te voldoen.
Onder de akten met boomlinies valt in het bizonder
op die betreffende de toelating in het gildeop 13 Juni
1581 van een afstammeling van Mechtelt Mertens, die
een zuster was geweest van ,Gyelis Mertens ende Rombout Mertens, eyghen gebroeders, van Rij s b er g hen
g h e b o r e n o n d e r h e t l a n t v a n Breda,endewaren
vleschouwers int ambacht van den vleschouwers der
stadt van Antwerpen”. Dat Gielis Mertens en zijn
broeder Rombout, die blijkens het voorgaande een Peter
Mertens tot vader moeten hebben gehad, uit het land
van Breda stamden, wordt bevestigd door een Antwerpsche schepenakte van 16 September 1497, waarbij Peter
Mertens wijlen Romboutszoon, voor zich en zijn broeder
Claus Mertens, en eenige anderen, ,alle tot Rijs ber g h e n geseten”, als erfgenamen van wijlen Wouter van
der Nyen, erkennen voldaan te zijn door diens weduwe
Dierick van Berchem. De herkomst van Gielis Mertens,
die tot dusverre de oudste bekende stamvader van
het geslacht Martens was, is door de bovengenoemde
gegevens duidelijk geworden. Zijn vader woonde niet te
Antwerpen, maar te RijFbergen in de baronie van Breda,
waar hij en zijn broeder Rombout waren geboren 1’). De
naam hunner moeder is niet gevonden’ 2). De grootouders

7) Edw. Poffé behandelt OD bl&. 15-36 van ziin
werk
mom
II aanpeheald
uitvoerig den bouw en de inrichting en de verdere lotgevallen van
dit Vleeschhuis. Het bevatte o.a. een kapel. In de z.g. bruidskamer
hebben portretten van dekens gehangen. Het vleeschhouwersambaoht
is er tot 1841 eigenaar van geweest.
s) Hij is waarschijnlijk de eerste kooper van een nieuwe bank geweest, van wien PoffA melding maakt op blz. 19.
9) N.l. in de copie onder no4378.
_
‘0) Een bevestiging van het feit, dat hij nog niet getrouwd was.
Hij zal bij dien neef in de leer zijn geweest.

1’) Er zijn nog drie andere broeders gevonden, die hier buiten beschouwing moeten blij ven.
12) Daar het memorieboek zegt, dat Gielis met zijn nio h t Adriaentje IvIartens getrouwd was, doch zijn vrouw blijkt geheeten te
hebben Adriana van Bavele, is het mogelijk, dat z;jn moeder eene
Van Ba-vele is geweest of wel eene Smeets (zoo heette Adriana’s
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aan vaderskant waren geweest Rombout Mertens en
Adriane Beatrijs, die een dochter was van Claus Beatrijs
en de Antwerpsche vleeschhouwersdochter Mechtelt de
Lathouwer.
Volgens het memorieboek zou Gielis omstreeks 1470
zijn geboren. Daar hij in 1606 als meerderjarig jonkman
in het vleeschhouwersgilde werd opgenomen, mogen wti
de geboorte gerust een tiental jaren later stellen,
Opvallend is, dat de in het schepenprotokol geregistreerde akte betref kende den aankoop door Gielis Peterszoon Mertens van een bank in het nieuwe Vleeschhuis
gedateerd is 27 Juni 1606, d.i. drie dagen nazijn toelating
in het gilde, en dat de vader, die in’de akte van toelating
voorkomt als nog in leven, in de drie dagen jongere akte
n wijlen” wordt genoemd. Hieruit zou geconcludeerd
moeten worden, dat Peter Mertens tusschen 24 en ‘17
Juni 1606 is overleden. Overigens bewaren de Antwerpsche archieven het stilzwijgen over dezen Peter en
het ligt ook voor de hand, naar hem te zoeken in die
van het land van Breda. De akten van de schepenbank
in de z.g. Eeninge van Rijsbergen, die te vinden zijn
in het protokol van stad en dorpen in het rechterlijk
archief der stad Breda, gaan echter niet verder terug
dan 4 December 1498. Claeus Rombout Mertens zoon,
dien wq in de Antwerpsche akte van 16 A p r i l 1 4 9 7
aantroffen als broeder van Peter Romboutszoon, komt
er als schepen geregeld in voor van 18 December 1498
tot 1 d Mei 1606, daarna niet meer’s). Wat verder omtrent hem en zijn kinderen in het schepenprotokol van
Rijsbergen is gevonden, moet hier blijven rusten. Van
Peter is er alleen uit bekend geworden, dat hij te Rijsbergen gegoed was: hij wordt eenige malen genoemd
als belendend eigenaar, o.a. bij de kerk. Verder komt
voor een dochter van hem, die Lijsbeth heette. Blijkbaar
was het patronymicum al familienaam in het midden
der 16de eeuw
De vraag doet zich voor, of Peter’s vader Rombout,
die met een Antwerpsche vrouw getrouwd was, wel
uit Rijsbergen of althans uit de baronie van Breda afkomstig is geweest. Er komen zooveel personen van den
naam Mertens (ook Gielis Mertens) in de 16de eeuw te
Antwerpen voor, dat men er zich niet over zou behoeven
te verwonderen, indien eens mocht blijken, dat de familie
al vó6r 1600 in die stad thuis heeft behoord. Toch is
dit niet waarschijnlijk, want er bestonden destijds wel
veel betrekkingen tusschen de baronie van Breda en
de naburige metropolis, die in economisch opzicht de
hoofdstad was van een uitgestrekt gebied, maar men
verhuisde toen eerder van het platteland naar de stad dan
omgekeerd. Het is zeker geen toeval, dat de verhuizing
van Gielis Mertens samenviel met den bouw van het
nieuwe Vleeschhuis. Hij heeft denkelijk met het oog
daarop het ouderlijke erf te Rijsbergen verlaten om b\i
zijn bloedverwant Thomas de Lathouwer in de leer te
gaan. Immers had hij het vooruitzicht, te zijner tijd een
der nieuwe banken in het Vleeschhuis te kunnen be-

machtigen, gebruik makende van zijn afstamming van
grootmoederszijde, en om zoodoende te worden opgenomen in een der voornaamste gilden van de toen zoo
sterk opbloeiende stad.
Dat het Gielis Mertens alsvleesohhouwer te Antwerpen
goed gegaan is, blijkt hieruit, dat hij herhaaldelijk een
der beide jaarlijks nieuw gekozen dekens van het ambacht
is geweest, als hoedanig hij dan tevens zitting had in het
derde lid (dat der goede lieden van de ambachten) van den
Breeden Raad der stad. Ook van het uit dat derde lid gekozen college van 12 gildedekens, dat geregeld met den
Magistraat samenwerkte, den Maandagschen Raad, heeft
hij in meer dan Bén jaar deel uitgemaakt. De vleeschhouwers hadden daarin om het andere jaar een vertegenwoordiger’ 4). Het schijnt niet mogelijk te zijn, de leden
van die colleges in de 16de eeuw volledig op te sporen.
Gebleken is echter, dat Gielis Mertens in 1626 voor het
eerst voorkomt als deken van zijn gilde en als zoodanig
lid van den Breeden Raad, en dat hij in 1632 en 1636 lid
van den Maandagsohen Raad was. Zijn zoon Franchois
komt in 1646 en 1649 voor als lid van den Maandagschen
Raad. De stadsrekening over 1669/60 vermeldt onder de
uitgaven voor kleeding van stadsambtenaren en anderen
een betaling van 6 pond aan Franchoys Mertens, deken
van het vleeschhouwersgilde, voor zijn tabbaardlaken als
lid van den (Mnandagschen) Raad.
Daar niet alle stadsrekeningen uit dien tijd bewaard
zijn en niet in alle bewaarde de namen worden genoemd
van hen, die dit geld ontvingen, mogen wij uit het feit,
dat Franchois slechts in ééne rekening als Raadslid voorkomt, niet concludeeren, dat hij dit maar eens is geweest.
Deken van zijn gilde is hg ongetwijfeld in meer jaren dan
Be hier genoemde geweest. In li551 was hij echter slechts
ouderman. In dat jaar toch is het fraai gebonden en verluchte privilegieboek van de vleeschhouwers, dat thans in
het Antwerpsche stadsarchief berust, vervaardigd, dat
aanvangt met de volgende versregels15) :

moeder).
,, maar het’is natuurlijk nutteloos. hierover verder te fantaseeren. Bavel ligt niet ver van Rijsbergen en Gielis’ vrouw was dus
uit hetzelfde land afkomstig als hc. Haar ouders waren eohter al te
Antwerpen
gevestigd.
- ”
13) J. W. A. Gommers vermeldt hem in zijn ,,Besohrijving van
Rijsbergen” (uitg. Prop. Genootsah. Noordbrabant 1909) als sohepen
in 1501.
”

God ter eeren onsen Vader almachtich
Werdt dit boeck ghescreven ende volmaeckt een paer,
Int jaer ons Verlossers Jhesu Christi crachtich,
Als men streef vijfthienhondert een en vijftich claer.
Doen waren oock dekens in tselfde jaer
Van den vleeschouwers in Antwerpen eendrachtich
Goris Martens met Cornelis Martens eerbaer,
Ende oudermans waeren mannen voerdachtioh,
Andries, Mathijs beyde Van der Vloet warachtich,
M e t F r a n c h o i s M a r t e n s ende Gheert D i j c k s t r a t e .
Dese hebben, opdat niemant en val clachtich,
Desen boeck doen maken tot des ambachts bate.
Lof sij God in den hoochsten, vroech ende late”.
Franchois Martens (de oude, in tegenstelling tot zijn
gelijknamigen zoon) is ook klerk of secretaris van het
ambacht geweest. Als zoodanig komt hij voor onder akten
14) Zie over deze oolleges: Floris Prims, De Antwerpsche Breede
Raad en zijn Archief, in: Antwerpsoh Archievenblad, jaarg. 1933,
blz. 161 vlg. Zö hebben in den loop der jaren wgzigingen ondergaan
in samenstelling en bevoegdheid. Het onderzoek daarnaar is moeilijk,
omdat er weinig arohief van bewaard is. Het is eohter wel zeker,
dat de gildedekens in den t$l van Gielis en Franohois Martens een
niet geringen invloed hadden op het bestuur der etad. Men kan er
ook Guicoiardini op nalezen. Ook Qielis’ broeder Rombout is lid van
den Breeden en den Maandagschen Raad geweest.
Is) Afgedrukt bij Poffé, blz. 51, 52.
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in het eed- en costuumboek van 13 Februari 1669 tot
4 Januari 1684.
In de stadsrekening over 1668/09 komt hij voor als
leverancier van 66 hamelen aan de stad, bij gelegenheid
van een feest. Dat hij een vermogend man was, blijkt o.m.
uit de talrijke transportakten van huizen en van landerijen
onder Austruweel, die te zijnen behoeve zijn gepasseerd.
Ook zijn vader had land onder Austruweel bezeten, waarschijnlijk voor vetweiden bestemd. Het is niet te verwonderen, dat zij in het in hun tijd zoo buitengewoon rijke
Antwerpen tot welvaart zijn gekomen, en er bestaat stellig
eonige grond voor het in het memorieboek aangehaalde
gezegde van Hans Martens, dat hij van de grootste en
fraaiste geslachten van Antwerpeu was, althans wanneer
wij bedenken, dat Hans, toen hij dit zeide, het leven van
zijn vader en verdere verwanten vergeleek met zijn eigen
teruggetrokken bestaan te Amsterdam.
Ter zelfder plaatse vermeldt het memorieboek, dat Hans
Martens zijn wapen heeft veranderd en het thans nog door
zijn afstammelingen gevoerde (een zwarte lamskop en
twee aanziende roode ossenkoppen in goud) heeft aangenomen. Nu vertoont het wapen van het Antwerpsche
beenhouwersgilde drie aanziende roode ossenkoppen in
goudl6) en hetzelfde wapen is gevoerd door een familie
Martens, van wie niet met zekerheid is gebleken, dat zij
van denzelfden stam was als die, waarover wij het hier
hebben, doch waarin ook talrijke leden van het beenhouwersgilde voorkomen. Tot die familie behoorde o.a. Mr.
Gillis Martens, geboren in 1619, overleden in 1671, die
schepen en burgemeester te Antwerpen is geweest’ 7) en
de drie aanziende roode ossenkoppen in goud voerde met
een ander helmteeken dan de afstammelingen van Hans
Martens hebben en met -de aan dezen ook onbekende
wapenspreuk ,non Marte, sed arte’“, naar welke wapenspreuk de Noordnederlandsche familie zich niettemin
steeds heeft gedragen. Dit wapen moet o.a. te zien zijn
geweest in het 16de vensterraam van het niet meer bestaande Faconsklooster te Sntwerpenls). Intusschen is
het aan twijfel onderhevig, of de vader en de grootvader
van Hans Martens een wapen hebben gevoerd, doch wel
zal de eerstgenoemde als secretaris va.n het ambacht met
het gildewapen hebben gezegeld. ‘Waarschijnlijk heeft
Hans zich dat gildewapen herinnerd en daarop een variatie
bedacht, die nog heden herinnert aan de betrekking van
de familie in de 16de eeuw tot het vleeschhouwersambacht van Antwerpen.
Volgens het memorieboek huwde Hans Martens (die in
Noord-Nederland hoogst zelden meer onder den naam
Mertens voorkomt) 17 Januari 1680 Mayken Provoost,
de dochter van Guilliam Provoost, een rijk koopman te
AmsterdamIS), e n v a n M a y k e n Kermans. In de ,,Uittreksels uit de archieven der stad Antwerpen van 11001796” door L. de Burbure is aan het trouwboek van St.

Walburg over 1627-1666 ontleend de huwelijksinschrijving in 1656 van Willem Provoest en Maria Karman. Bij
den doop in 1666 van een dochter van Guilliam Provoost
(doopboek St. Walburg) was Franchoys Mertens getuige.
Deze was toen sinds korten tijd getrouwd met de weduwe
van Jan Kermans. Hans Martens heeft zijn vrouw dus
waarschijnlijk gekozen uit den kring van vrienden en
verwanten van zijn vader te Antwerpen, die zich ten
deele naar Amsterdam had verplaatst. Hij is niet lang
met haar getrouwd geweest, want blijkens het memorieboek stierf zij 6 September 1684 in het, huis, waar de Kat
uithing, op den Dam te Amsterdam, waarna zij in de
Oude Kerk werd begraven, welke laatste mededeeling
bevestigd wordt door het begraafboek van die kerkto).
Ongeveer tegelijk met zijn vrouw verloor Hans Martens
zijn vader, althans na 20 Juni van hetzelfde jaar. Gelijk
w’ij zagen is deze toen in de kerk van het Predikheerenklooster te Antwerpen bijgezet in het graf, waar sinds
1648 zijn eerste vrouw Anna Godevaerts rustte. Naar dat
graf is’in lateren tijd een onderzoek ingesteld door den
bet-achterkleinzoon van Hans, Mr. Jacob Carel Ma-tens,
geboren in 1711. Deze heeft zich in Juni 1738, rsad en
schepen te Utrecht zijnde, gewapend met de gegevens uit
zijn memorieboek, naar den prior van het genoemde
klooster begeven, die hem zeer heusch ontving en hem het
graf van zijn voorvader toonde, dat het eigendom bleek te
zijn van Franciscus Borrewater, een zeer bejaard man, die
tegenover het vleeschhuis woonde. Blijkens een nog bewaarden brief van dezen, aan Mr. J. C. Martens na diens
terugkeer naar Utrecht geschreven, wist hij niet, hoe
hij aan dat graf, waarin ook z.ijn eigen vader begraven
was, kwam. Ons is dit wel duldelijk, want uit het ondereoèk të -A~n~~erpën-l~-.~~~ekéñ, dätëëti &PboChtë’rs
van Franchois Mertens uit diens eerste huwelijk, Barbara,
gehuwd was met den kousenmaker Thomas Borwater.
De grafsteen, die reeds eerder ter sprake kwam (zie
kol. 239), heeft in het midden de namen vertoond van
François Borrewater, overleden 1 Januari 1636, en diens
vrouw Elisabeth van Vilvoren, doch als randschrift:
,,Hier leet begr. Francois Mertens, vleeshouwer, sterf
ende Anna Govaerts sijn huysvr. sterf ao.
a”
XV‘XLVIII den 21 September”. Mr. Jacob Carel Martens
heeft dat opschrift niet aan zijn n a k o m e l i n g e n o v e r geleverd, misschien wel omdat hij het bedrijf van zijn
voorvader niet in overeenstemming vond met de posltle,
die zijn familie destijds te Utrecht innam. Hij heeft echter,
blijkens daarvan in het familiearchief bewaarde correspondentie, ernstige pogingen gedaan om namen en data
betreffende zijn Antwerpsche voorouders en hunne descendenten te vinden, maar hij is hierin niet geslaagd.
Het schtjnt, dat men hem te Antwerpen wel beleefd
ontving, maar dat men toch eenigszins wantrouwig stond
tegenover den protestantschen regent uit het Noorden.
Hans Martens is hertrouwd te Middelburg 3 November
1686 met Mayken Baccher, weduwe van Jacques Peerboom. Volgens het memorieboek woonde haar vader te
Poperingen in Vlaanderen, waar zij 30 Maart 1666
was geboren. Haar moeder moet De Splytere geheeten
hebben, indien althans de kwartieren van haar zoon
Carel Martens juist zijn aangegeven op zijn grafbord,
dat in de Janskerk te Utrecht heeft gehangensl). D e
20) Zii heet daar Maeyken Giljam en is 6 September begraven.

16) Zoo wordt het vermeld door Eugene Gens, Histoire de la ville
d’Anvers, blz. 250. Het nog bewaarde zegelstempel van het gilde
vertoont het wapen der stad, vermeerderd met een bruinen os en
wit kalf, komende uit de poorten van den burcht. ZiePoffb, blz. 51.
17) Mej. Mijnsaen heeft vele gegevens gevonden omtrent dezen
Mr. Gillis Martens en zijn voorgeslaoht, waarbij wel verwantschap
door huwelijk en veel onderlinge overeenkomst met de familie van
Hans Martens aan den dag ia gekomen, doch geen gemeenschappelijke stamvader is gevonden.
18) Zie: Graf- en Gedenkstukken IV, blz. 336.
1s) Zijn testament van 28 Augustus 1606 is te vinden in het
protokol van den notaris Lieven Heylinc te Amsterdam.

21) Zie Bloys van Treslong Prins, Geneal. Gedenkw. kerken prov.
Utrecht, blz. 248.
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ondertrouw van Hans Martens en Mayken Baccher is
in het ondertrouwboek te Amsterdam gevonden (hij is
daar ingeschreven als kruidenier), het huwelijk, op den
in het memorieboek genoemden datum, in het trouwboek te Middelburg. Een broeder van haar, dr. med.
Stephanus Baccherus, is getrouwd geweest met haar
oudste stiefdochter, Mayken Martens:
Met zijn tweede vrouw heeft Hans Martens gewoond
in zijn eigen huis den Otter aan het Water (het Damrak),
dat nog tot zijn nalatenschap heeft behoord. Zij zlJn
echter volgens het memorieboek beiden overleden in de
Kalverstraat naast het Hof van Holland, zij 12 November
1612, hij 4 December 1613. Het begraafboek van de
Oude Kerk vermeldt, dat zij er 16 November 1612 is
begraven, hij 7 December 1613. Het memorieboek voegt
aan de mededeeling over zijn dood en begrafenis toe,
dat alleen zijn zoon Gare1 zonen heeft nagelaten, die
weder getrouwd zijn. Dit is nog te veel gezegd, want
van Carel’s zonen is er maar Qén getrouwd. Verder is
daar opgeteekend, dat hij aan zijn twaalf kinderen wel
200.000 gulden heeft nagelaten, hoewel hij als een
vluchteling te Amsterdam was gekomen. Hij heeft dus
in het voetspoor van zijn grootvader gebruik weten te
maken van den ongekenden opbloei van de stad, waar
hij zich vestigde, maar in tegenstelling tot dien grootvader en tot zijn vader heeft hij zich buiten het openbare leven gehouden. De grootvader had trouwens te
Antwerpen oude familierelaties, terwijl Hans Martens
zich te Amsterdam als vreemdeling heeft gevestigd.
Uit de lange lijst van zijn debiteuren, die in het familiearchief is bewaard, blijkt, dat hij als kruidenier in het
groot handelde op verschillendelanden; vooral in Duitschland had hij veel vorderingen. Naast dien groothandel
heeft hij echter ook een winkelnering gehad. De afwikkeling van zijn nalatenschap heeft eenige jaren geduurdss).
Eenigen van de erfgenamen, onder wie de oudste zoon uit
het tweede huwelijk Daniel, hebben voor de voortzetting
van de ,cruydenierye” een compagnieschap opgericht,
waarmee zij echter minder succes schijnen te hebben
gehad dan hun vader.
( S l o t volgt).

langrijke stukken hieruit zlJn in het licht gegeven door
len Nijmeegschen gemeente-archivaris H. D. J. van
Jchevichaven in zijn werk ,De St. ötephenskerk te
Nijmegen”, blz. 47 e. v., en bijlage V. Tot de nog niet
uitgegeven gedeelten behooren fol. 1-4vso, b e h e l z e n d e
le ontvangst wegens het overluiden van de dooden
sedert 9 April 1686 tot 26 Maart 1687. Zij bevatten
113 opgave van meer dan vierhonderd overledenen en
bieden een belangrijke aanvulling op de Nijmeegsche
retroacta van den Burgerlijken Stand in Gelderland, welke
;en Rijksarchieve te Arnhem’ berusten, temeer, omdat
weliswaar de doopboeken met 1608 on de trouwboeken
met 1692 aanvangen, doch de registers wegens de ontvangst van graf- en luigelden eerst met 1722.
De genoemde fol. 1-4vso laat ik hier volgen. Vooraf
cij echter opgemerkt, dat men te Nijmegen gedurende
len tijd, dat de stad in Spaansche handen w a s , d e n
nieuwen of Gregoriaanschen stijl gebruikte, welke a l s
aijnde van papistischen oorsprong door het onder de
Unie behoorende Gelderland verworpen werd. Met een
B gemerkt zijn de overleden personen, welke behalve
jnder de ontvangst wegens het luigeld o o k v e r m e l d
staan in de ontvangst wegens het openen van een groeve
in de St. Stevenskerk (fol. 6”““-6).

Overluidingen van te Nijmegen overleden personen
1585-1587,
medegedeeld door A. J. MARIS.
Den 16den April 1686 sloot de stad Nijmegen, waar
de Roomschgezinden ruim een maand tevoren den Gereformeerden magistraat afgezet en door onverdachte
Katholieke mannen vervangen hadden, met den Prins
van Parma een tractaat van reconciliatie met den Koning
van Spanje. Dientengevolge herkregen de Roomschkatholieken het gebruik van de Groote of St. Stevenskerk.
Nieuwe kerkmeesters traden op. In den ,,blok“, alwaar
het archief der Ned. Hervormde Kerkvoogdij van Nijmegen bewaard wordt, bevindt zich een merkwaardig
kerkelijk rekenboek over 16 April nieuwen stijl 1686
tot 24 Maart 1687 van de kerkmeesters Thomas van
Vyanen (of Wyanen) en Lambert Buys (Busaeus) 1). Be$9) Testamenten van hem, van 22 Mei 1607, 9 Januari 1612, en
8 Ootober 1613, zijn te vinden in het protokol van den notaris Jan
Franszoon Bruyningh te Amsterdam.
1) Oud-archief Ned. Herv. Kerkvoogdij Nijmegen, inv. no. 1.

Dit naebeschreven is alsulcken
o n t f a n c k , a l s i c k Lambert Buys,
k e r c k m e y s t e r , v a n weegen d e r
kercken o n t f a n g e n h e b b e .
Ontfangen van 1 u y ge 1 t die doeden te overluyden
van Aelbert den doedengrever van den 9 Aprilis
anni 1686 op Witten Douderdach aen wes tot
d e n 2 dach Junii anny %.
(0 (st.) CPen
In den irsten Everdt Millings . . . . 0- 9hHees
Verdonck . . . . . . . . . . 0 -9fHerman Coppen frou. . . . . . . . 0-9+Arndt van Schardenborch . . . . . . 0- 9& Eyn vrou van Wynssen . . . . . . 0 - 9fPeter
Laemertz.’
dochter
. . . . . . 0 - 94 Geryt van Woesick . . . , . . . . 0-9+-Jan Haeritz.’ huisfrou . . . . . . . 0 - 9+Den
mulder
int
Gasthuis
. . , . . . 0-66 -.
Peter
Laemertzoen
. . . . . . . . 0 - 98 Eynen v e n d r i c h t t o t J a n Kael . . . . 0 - 9*-, .
. . . . . 0 - 9fMichiel Veliens.
Willem
van
Wachtendonok . . . . . 0 - 9&-Arndt Hemericx.’ zoen . . . . . . . 0 -9+--M.
Cornelis,
onssen snyder. . . . . . 0 -9fBernt Pass’ dochters man . . . . . . 0 - 9f-Specken dochter . . . . . . . . . 0 - 9*E y n e n p r o v e n a e r i n t G a s t h u i s . . . . 0 - 6+(Lg&.Jacob
van
Groesselt
. . . . . . . .
“ D e r i c k v a n Heterens moeder . . . . . 0- 99 Jan
Sweers.’ dochter man. . . . . . 0-9&An Roeloffzen . . . . . . . . . . 0 -9+-Die knecht int Gasthuis . . . . . . 0- 9+Griet
Coenen, ma& . . . . , . . . 0- 9+Gijsbert
Spruitten
huisfrou.
. . . . . 1-84 “Hedt cleyn cupperken . . . . . , . 0-9&Eynen ruitter int Sweerdt
.
. . . . , 0- 9; * Walraven W y c h e n s h u i s f r o u . . . . . 0 --si*Mn. A r n d t Denis 3 mael o v e r l u i t . . . . 1 -Si-
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Derick
Vercrijff.
. . . . . . . . . 0
Baet die Hoech zoen.
.
Eyn
frou op den Valchoff : : : : : ,
Claes den brouuer. . . . . . . . . 0
Cornelis Gruitters frou . . . . . . . 0
Fytien van Bommel . . . . . . . .
Claes
die
sackdreger
. . . . . . . .
*Coen
Buis,
mijn
soenyen
. . . . . .
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- 94 o-cl&-o-9+- 9+.- 9; 0-9+0- 9+0-0 -

Hier sijn etlicke luigelden van Aelbert vurss. unde
van aepeninge der grafften ynbehalden, die hy my nyet
heeft willen verhandtreycken, soe by aflggeseth wordt,
unde dat selvige gelt tegen die dachhuire setten, die
hy sacht, dat hy in kercke deel gelijck te maecken gearbeyt hadde. Dit is in hedt beginsel gheweest des maendt
Junii anno 1686.
Ontfangen van M. Jacob, onssen custer, ende M.
Jan hedt luygelt van die doede t e o v e r l u y d e n
van in Junio ao. 85 afft’reeckenen wess tot den
26 Martii anno ‘87.
Jan Hanrick Paelings frou . . . . . 0- 10 *Jan
Pieken
dochter
. . . . . . . . o-10Einen
hopman
tot
M.
Wolter. . . . . 0- 10 Thomis becker zoen . . . . . . . . 0- 10 Jan
Speck . . . . . . . . , . . 0- lOGriet
Tessen.
. . . . . . . . . . O-lOWillem
Besers
frou
. . . . . . . . 0- lOG e r r i t H a n r i x z . v a n W y n s z e n . . . . O- lOHanrick
Hessen
. . . . . . . . . 0 - 10 M.
Augustinus’
frou
. . . . . . . . 0- 10 Jan levdecker . . . . . . . . . . 0 - lO“Vrou
die Kinder . . .
. . . . O-lOJ o u f f e r F a l c k e n e r s 3 lugden ? ~. . . . l-lO-“Frans Pels den jongen ........ O-lOEinen Schotzen luitenant ...... o - lOD e r overst B e r n d t P a s s 3 l u y d e n _ . . l- lOEin huisman van Gendt ...... O-lOStijn op den Valchoff ....... O-lOMarie Palinxs .......... O-lOTrijn Rongghen ......... O-lOHaer dochter .......... O-lOHaer ander dochter ........ O-lO“Neesken van Bronckhorst ...... o- IO*Frans Pels den alden ....... O-lODerick Jacopzen ......... 0 -lOWynandt die snyders vroü ..... O-lOSaelinge van de utleggers gaste. ... O-lOEinen priester van Rhenen ..... o- 10 Frans Pelssen huisfrou ....... O-lOEinen provenaer int Gasthuis. .... 0 - 6M. Peter den muelemeister ..... O-lOM. Bartolt, onss busmeister ..... O-lOTrijn Hacken .......... O-lOE i n e n ruitter tot M. Wolters ..... O-lOAnna Virvantz dochter ....... O-lO*An Cuippers dochter. ....... O-lOHaer ander dochter ........ O-lO*Zeel die Heys frou ........ O-lOZeel die Hey selver ........ O-lORimmedt die busmeeckers frou .... ‘O- lO“Burgemeisters Vlemings dochter. ... O-lOM. Willems van Duirens frou .... O-lO-

Den hopman Deelen ........
“Kellenaers dochter ........
*Willem van Heeteren
........
Jacop van Wyrssens vrou ......
Hanrick cruitmeecker
Einen huisman van Ael’st 1 ..........
Hanrysken van Woesick ......
*Hanrick P e l s ,
E i n cuippers frou ‘sen die ‘Groetst(raet) :
Van ein achter die muir B(erntP) B(ongh?) .
Noch van Bernt Bongh ontfanghen . .
Gerit Kraeghs ..........
Willemken muey .........
Plees Wolters ..........
Derick becker ..........
Hanrick cruytmeeckers frou .....
Geertien, die verdróncken was ....
Ityen in die Priemstraet ......
*Jan Schelbergen
...
Einen schoenmeeckers knecht: .....
Thoenisken van Hyen
“Jouffer doctorsz. 3 luide’ 1 : ........
“Jan van Bercks frou 3 luiden ....
Claes Vermeers moeder. ......
*Barbaren Scherrers moeder ..................
“Arytien Melen ...
:
*Jan van Ewijck
Geertpen Schelbergen........
Einen schipper Boemer genumpt
. . . . . . .
*Claes Pels .. ...
1
Riek die mullers frou .......
Hel Flerings. .
&&c&J~~_&&&
;~ _‘. .;_
Gerit van Fen ..........
* Vlytien van Merten Peter huisfrou. . ,
Einen provenaer int Gasthuis ....
Einen huisman van Bemmel .....
E i n vrou van Gendt ........
Peter van Waey .........
M. Deryck Luipst. ........
Einen huisman ..........
*Peter die kremer .........
Jelys Verhellen. .........
*Gerit Bruisen frou ........
*Barbaren van Rijswijck. ......
Nelisken Haemmeeckers. ......
Eynen ruitter ..........
*Van die doctoers k i n t .......
Poelmans f rou ..........
Nael Leenen. ..........
Eynen op den Valchoft .......
Einen huisman ..........
Einen huisman ..........
Noch eynen huisman. .......
Bronckhorst tot Oesterholt 3 luyden . .
Sander tot Neerbosch .......
Joncker Daern 3 luyen .......
Eynen provenaer int Gasthuis ....
Gerit Kraegs ..........
J a n T u e y t ...........
Eynen huysman .........
Willem Myten ..........
Die tollenaer van Bate(n)b(urg) dochter .

1 -lOo - 101-lOO-lOO-lOo-10O-lOO-lOO-lOo.- lOO-lOO-lOO-lOO-lOO-lOO-lOO-lOO-lOO-lOO-lOo-10l-lOl-10O-lOO-lOO-lOO-lOo-10O-lOO-lOO-lOo - lO-l.__ g).___ .~ _
O-IOO-lOo - ciO-lO-O-lOO-lOO-lOO-IOO-lOo-lOO-lOO-lOO-lOO-lOO-lOo-lO- *
O-lOO-lOO-lO-O-lOO-lOl-lOO-lOl-lO0 - 6O-lOo - lO-O-lO0 - BO-lO-
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peter Wyllemzoen. ........ 0 - 10 Jan Wyllemzoen ooeperslager. ..
. O-lOJan van Middelar.
1 . 0 - lO*Evert ten Haeff 3 luyden
....... : .
l-lOD e n g r o t e Gaert yn die Sieckerst(raei) : O-lO*Den richter Lennip 3 luyden. .... 1 - lO*Guel Roest ........... O-lOEin huismans frou. .. ... .
O-lOEin huisman vau Gendt, Thom(ae) *) out:
fa(n)g(en) . . . . . . . . . . . . 0 - IO*Jan Kelflkens soen ........ O-lO*Jan van die Schilts frou ...... O-lOJan den Espendigers soen . . . . . . 0 - lOEinen huysman. ..........
.... O-lONoch einen huisman.
1’
O-lOJan van Heess vrou ........ O-lOMaery Steeliens . . . . . . . . . 0 - 10 “Deriok van Onderen ........ l-lO“Juth die alde vrou in die Crab . . . . 0- lOWillem van Dardt . . . . . . . . O-lOJacop die sledriever . . . . . . . . 0- 10 Einen huisman. . . . . . . .
0 - lODie richter van Qendt z. ....... l-lOStijn van Goch. ......... O-lOBloff den brouuers moeder. . . . . . 0 - lOJan Koessen. .......... O-lOEvert Muisse vrou . . . . . . . . 0 - 10 Peter die custer . ...
. O-lOD i e cuiper sen d i e Groetstraet : 1 : . O-lOJoncker Vaeck tegen die Fraters ... l- lOEinen huisman achter S. Jan. . . . . 0 - lOOtt van Ommereng soenien . . . . . 0 - lOEinen huisman. . . . . . . . . . 0 - lONoch einen huisman . . . . . . . . 0 - lOBelle soen. ...................
O-lOWillem Fleren
1 0 - 10 Eynen huisman. . . . . . . . . . 0- 10 Eyn frow. ............ O-lOCleyn Gaertiens frou. . . . . . . . O- 10 Einen huisman . . . . . . . . . . 0 - 10 Einen Italiaensche capitein Gelrio Crocha . l- 10 _
Gerrit van Arnhems frou . . . . . . 0- 10“Claes Vieghen soen ........ O-lOJan Wyllemzen . . . . . . . . . 0 - 10Willem Ingelen. . . . . . . . . . 0 - 10 _
Jan Roloffzoen . . . . . . . . . . 0 - 10 “Geryt van Gochs kint ....... O-10Frou van Pelt ... .
... O-IOM . Gerit die barbiers frou: : :
O-lODie schoenmaeckers frou in die Hese11
st(raet). . . . . . . . . . . . . . 0 - IOJan die Wael op den Valchoff . . . . 0- 10Wemmer in die Blomerstraet. . . . . 0- 10Neesken Heiss . . . . . . . . . . 0 - 10Jan Rutgers op den Valchoff . . . . . 0 - 10*Hanrick Reynen .......... O-lOWillem Gijsberts.’ frou . . . . . . . 0- IO“Frow Pels . ..
.. ...
O-IOD e n beckers knecht in die Burchstraet 1 0 - 10Eyn lantfrow bij S. Jan ...... O- lO-(Sl.ot volgt.)
l) St. Thomas, apostel, 21 Deo.
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KORTE MEDEDEELPJGEN.
Adetsgunsten.
Bij Koninklijk Besluit van 24 Mei 1936, N” 64, is
Mr. Cornelis de Ranitz, wonende te Winsum nabij Groningen, met al zijne wettige, zoo mannelijke als vrouwelijke nakomelingen verheven in den Nederlandschen
Adel met de praedicaten van Jonkheer en Jonkvrouw.
Bij Koninklijk Besluit van 3 Juni 1936, NO 48, is
Mr. Jacoh Cornelis Stoop, wonende te ‘s-Gravenhage,
met al zijne wettige, zoo mannelijke als vrouwelijke
nakomelingen verheven in den’ Nederlandschen Adel
met de praedicaten van Jonkheer en Jonkvrouw.

Tentoonstelling ,,H& Costuutn onzer Voorouders”.
Ten bate der Vereeniging ,,T.I. B. 0.” te ‘s-Gravenhage
zal van 10-29 December 1936 in de Ridderzaal aldaar
een tentoonstelling gehouden worden, die een beeld wil
geven van het costuum onzer voorouders. Het ligt in de
bedoeling uitsluitend antieke costuums te exposeeren,
zoowel in een historische reeks als in tafereelen en groepen
naar schilderijen, prenten,enz. zoodat het oud-Hollandsche
interieur der 18e en 19e eeuw of het beeld van den tijd,
die nog kort achter ons ligt, weer in herinnering wordt
gebracht. Behalve damesjaponnen en heerencostuums
wordt op dit program alles betrokken, wat op de kleedij
betrekking heeft, dus hoeden, pruiken, handschoenen,
parapluies en wandelstokken, schoenen, sieraden, enz.
enz. Ook het antieke costuum der burgerij, de kleeding
van dienstboden, knechten, bakers, postillons, enz. enz.
en de nationale drachten der boeren uit de verschillende
provincies zijn voor dit doel gewenscht, mits ge oud x6&,.
Het damescomite der tentoonstelling vraagt de medewerking van allen, die kunnen helpen tot het welslagen
der tentoonstelling. Van iedereen, die in het bezit mocht
zijn van antieke kleeding of van allerlei voorwerpen,
juweelen, snuisterijen, enz. hierboven genoemd, die met
de kleeding verband houden, zal het gaarne bericht
ontvangen, wat voor de tentoonstelling beschikbaar kan
worden gesteld. Het Comité is er van overtuigd, dat er
in de kamferkisten en antieke kabinetten van vele
Hollandsche vrouwen met piëteit is bewaard hetgeen
aan voorouders heeft behoord en door hen werd gedragen
of gebruikt. Deze oproep beoogt slechts mededeeling op
groote schaal te ontvangen van hetgeen er is. Het damescomité zal zich daarna in verbinding stellen met de
eigenaars en nader overleg plegen wat voor de tentoonstelling gebruikt kan worden. Laat iedereen meehelpen
om deze tentoonstelling door haar volledig en karakteristiek beeld van vroeger te maken tot een bijzondere
gebeurtenis. Het materiaal is ongetwijfeld voorhanden.
Spoedig bericht wordt gaarne ingewacht aan het Secretariaat Mesdagstraat 8, ‘s-Gravenhage.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Boucquet. (LID, 223). Aan de hand van mijne aanteekeningen uit het Archief van de Sermente der Munters
te Dordt (thans Alg. R. Archief) kan ik over deze familie
het volgende meedeelen.
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1. Blasius Bouquet (de munters schreven altijd Buaket) raal-meester met standplaats Dordt. Hij was eigenlijk
wordt vermeld als Meester-Particulier (dus Muntmeester) reeds geruimen tijd vroeger in functie. In het Archief is
van de Hollandsche Munt te Dordt van 1604 tot 21 April een werk-instructie door hem onderteekend 19 Juni 1676
1617, terwijl v.d. Wal1 in zijn oorkonden hem nog noemt en wel als Generaal, ook v.d. Wal1 noemt hem op dien
deel 2 blz. 871 den 4 April 1629. Den 16 Oct. 1606 datum blz. 1392. Waar hij zijn muntkennis heeft opgedaan,
zooderde hij een som van 60 Rijnsche Guldens af, waar- kon ik niet vinden. Omdat Blasius zoo oud en zwak werd,
voor een hypotheek gekocht moest worden, opbrengende stelde de Prins op 16 Aug. 1682 als extra ordinaris Genejaarlijks 3 Gld. om zin memorie te gedenken.
raal aan Hendrik van Nispen (commissieSt. Gen. 21 Aug.),
II. Diens zoon Willem zal geboren zijn circa 1490 en maar hij leefde nog 13 Juni 1686 en schijnt eerst in het
sterft iets voor 7 Oct. 1670. Van hem wordt ergens gezegd, voorjaar van ‘86 gestorven te zijn. Zijn weduwe, wier
dat hi 60 jaar op zijn meester-munterplaats werkte. Hij naam onbekend bleef, stichtte een vicarie ter zijner namoet ook als muntmeester gefungeerd hebben van gedachtenis, waaruit jaarlijks aan de armen 100 broodjes
1641-1647. Balen noemt hem Bouoquet (blz. 923), wan- van één duit werden uitgedeeld. Aangezien het Serment
neer zijn dochter Catharinu als vrouw vermeld wordt van het beheer daarover kreeg, is de uitdeeling meer dan 2
Cornelis Reedgeld.
eeuwen te volgen. In het voorjaar van 1688 is een zijner
16 Jan. 1641 is hij gemachtigde van zijn zuster Jonk- kinderen door de Nunters begraven.
vrouw Cathar&aa B., echtgenoote van Adr.iaan S@mansl)
IV. Willem B. Jansa., Licentiaat in de rechten, ontvangt
en komt hij ook voor als Schepen van Dordt tusschen den vuurschotel van zijn vader 1 Dec. 1603, wat natuurlijk
1663-69 alsmede als Burgemeester 16ti4-1670.
een reden was, dat het Serment fuifde. Zijn vrouw wordt
Geruimen tijd was hij Generaal van de Munt te Dordt, door het Serment begraven 1604 en hertrouwde bij in
wat later genoemd werd Generaal-meester en na 4 Juni 1606 of ‘7.
1667 heet hij zelfs Raad en Generaal-meester der Munten;
Op de Munt schijnt hij nooit gewoon gewerkt te hebben
zijn standplaats was echter te Dordt, zooals uit de munt- en zal het hem te doen geweest zijn om den vrijdom van
bus-opening van de Stad Hasselt blijkt?). Vanaf 9 Juli belast,ing.
1668 komt zijn naam voor bij de muntbus-openingen der
HAAGEN SM I T.
Utrecht.
Munt te Antwerpen.
Ned. Leeuw 1923 kol. 242 geeft zijn wapen en noemt
Burchgraeff (van den)-van Nes. In Gorinchem leefde
zijn huwelijk met Maria wn Slingelandt, dr. van Jan un in 1668 Joost Aertsen van den Burchgraeff, verwant aan
Mama v. d. Capelle. In een overdracht van een munter- Mayken Hendrzcksen van den Burchgraef, geh. in 1626
plaats 6 Dec. 1633 door Rochus Smith te Dordt aan Mr. met Cornelis Hendricksen van Nes te Vianen. Deze laatste
Jacca Oem Danielsz. wordt Willem B. gememoreerd als behoorde wel ongetwijfeld tot de familie van Nes, waarovergrootvader van dezen Jan Oem.
over belangrijke gegevens verschenen in LUI: 126, maar
- - ~__
- -%waw 4G%xGw-k x&uuaeGfayM~ _ &-e&ekend
111. A. Ja,1 B., vermoedelijk de oudste zoon, volgt als
Wat is er over bovengenoemde familie van den Burchmunter op zijns vaders munterplsats, zijnde de 10e Bra- graeff bekend? Behoorden genoemden tot de familie van
bantsche Meesterplaats en was hij daar reeds werkzaam Aert de Burchgl-aef, in 1677 schepen van Gorcum en
1 Juni 1669, maar wat de oorzaak is dat hij in proces over Cornelis van den Burchgraef, ook schepen van Gorcum
dit bezit wordt gewikkeld, bleef onopgelost. Zekere in 1677. Beide voerden in goud drie groene (blauwe?)
Adriaan van Meerbeke meent 16 Juni 1679 er recht op lelies (,wapenboeken van der Lely en Kuijl).
te hebben en is dan zijn opponent.
WILLIAM J. HOFFMAK
U.S.A.
Jan wordt begraven in het Boekjaar 1609-10 door
Gillerdon. Arent 2 homée, uit Frankrijk uitgeweken,
de Sermente en uit hetzelfde boek blijkt dat er feest
gevierd is voor een bruiloft van een dochter 13 Juni was chirurgijn te Brielle, overleed aldaar, trouwde 30/9
1696, 1602,1604en 1607.Zi;jn zoon Jan viert bruiloft met : 1691 te Brielle met Helena Qillerdon (of Qillardon), gede gezelleninhet boekjaar 1603-04. Balen, blz 991, huwt ; boren 28/12 1676 te . . . . , overl. 22/11 1737. Gevraagd
hem uit aan Margaretha van .Bleienburg, geb. 1641, over- - wordt hare geboorteplaats en hare ouders met verdere
leden 1681, dr van den Waardij? Reymalz van Bleiehburg ’ gegevens.
J. C. H. v. P.
en diens tweede vrouw Cornelza Droogendijk Vincentsdr.
B.
en noemt Jan daarbij Generaal-meester.
Graevestein. Johan Frederik Levinus Braecestein werd
Ik heb hem nog nooit als zoodanig gevonden, maar .
het hoogste wat hij’ bereikte was van 1682-1606 Provoosl ; gedoopt te Grave 9 April 1760 (zoon van Qeorge Ft*ederik
en Jacoba Ouerre), wordt 1 Oct. 1787 vermeld als
der Munters.
Een gelijknamigen Jan B. vond ik benoemd tot Waard@ 1 ,Sergeant-major of wagtmeester over het krijgsvolk in
aan de Keizerlijke Munt te Utrecht op 29 April 1673 dooi : guarnisoen te ‘s-Gravenhage” en komt als idem voor
Philips van Spanje. Eed 7 Mei met borgstelling var 1 op den Staat van Oorlog 1793.
Gevraagd zijn overlijdensdatum, verdere inlichtingen
1200 pond en 23 Sept. 1674 provisioneele benoeming:
en of er van hem een afbeelding bestaat.
aldaar tot Essaieur.
ALPEERTS.
Amsterdam.
Of hij dezelfde man is kan ik niet beslissen.
1
111.8. Blasius B. W~llemss., is niet eerder bekend dar
Haer (van der). Blijkens Nbl. LU, 381, was Ever,dina
bij zijn benoeming door de Staten 8 Maart 1677 tot Gene,
van der Haer, die in 1667 te Breda trouwde met Adriaan
Meerman, uit Gorinchem afkomstig en heette haar vader
‘) Verslsg Alg. R. Arch. 1914, regestenlijet blz. 60 NO 75.
Rutger van der Haer. Is een oneer lezers iets meer
9 v.d. Chijs, boek Overijssel, blz. 393.
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over hare afstamming bekend? De naam van dev Huer
kwam te Qorinchem herhaaldelijk voor.
B. v. B.
‘S-Gr.

Of de door den heer Steenkamp voor dit echtpaar
S.-d. V. opgegeven wapens (XXVIII, 64) juist zijn, meen
ik te mogen betwijfelen.
B. v. B.
‘S-QT.

Heshusius. Ds. Samuel Heshusius, geb. . . . . 30 Oct.
1691, prop. te Terwolde 1717, pred. te Epe 1730, overl.
ald. 2 Jan. 1761, tr. . . . . (krigt 18 Aug. 1720 te Colmschate att. om elders te trouwen) J o h a n n a K n o e p ,
geb. . . . . t overl. . . . . , dr. van _Michael, onderscholtes
van Colmschate, en . . . . Kan iemand het ontbrekende
aanvullen? Behoort Ds. S. Heshusizcs tot de familie Heshuysen, die o.a. voorkomt in de Vroedschap van Zierikzee?
J. C. H. v. P.
B.
Heijnsius-van der Ster-van der Stra(a)ten. (LIII,
k. 216). Uit een in mijn bezit zijnde Ms. genealogie kan
ik mededeelen, dat Maria Adriana 7*an der Ster op
19 Maart 1763 te Alkmaar trouwde met Abraham van
Rotterdam, zoon van ïVicolaas van Rotterdam en N.N.
en kleinzoon van Abraham van Rotterdam en Johanna
Qeertruida van Breugel. Omtrent de kinderen van het
echtpaar van Rotterdam X van der Ster vind ik: Maria,
geb. 16-6-1764 (destijds, dus ongeveer 1789) nog in leven
en Johannes CLerardus, studeert op eene beurse; resolutie
van H.H. Mog. 2 Juli 1707.
J. R. C. K. v. B.
D.

Stalpert van der Wielen. Pieter Stalpert van der
\IlieZera (t 1661 of 1662) heeft van zijne dagelijksche
verrichtingen als schepen. van den Haag aanteekeningen
gehouden. Uit dit handschrift haalt de Riem er, Beschrijving van ‘sGraven-Hage, bd. 111, onder de Bijlagen
(Costumen van ‘s-Gravenhage, p. 13, noot r ) een stukje
aan over de ,,solemniteiten van naastinge met gras en
grondroeringe”. Het citaat volgt hier:
,,Maandag den 9 Julii 1629 ben ik geweest op een
naestinge van een wooninge van lreael, gelegen tot
Eykenduinen, alwaar een soode uit het land getrocken
wierd, en worde dezelve deur den Bailliuw gegeven aen
den naester, ‘t welk landroeringe was; daer naer wierde
een tack van een der boomen gebroken, en wat riet uyt
het dack getogen, en ook bij den Bailliuw behandigt
aen den voorsz. naester, ‘t welk boom en dackroering
was, waer mede de naester in de possessie wierde gegestelt”.
Kan iemand mededeelen, waar dit handschrift van
Pieter Stalpert valh der Wielen thans berust? Elk bericht,
dat tot opsporing ervan kan leiden, is welkom.
E. C. M. P.
‘s-Gr.

Kerby-de Brahe. 21/3 1728 wordt te Rijswijk gedoopt
Marya, daar vader van is de Heer Jan Kerby en moeder
Vrouwe Anna Marya Fl,ançoise de Brahe, de getuigen
Weerde (9). 26 J an. 1769 zijn te Amsterdam aangede Heer Capteyn Jasz Jacob de Brahe en deszelfs huis- teekend Jan Willem Pr$s van ‘t W eerde, geref. 28 j.
vrouw Anna van den Abeelen.
oud en TeuIltje Hogensteyn, oud 24 j. van Woerkom.
Bestaat er een genealogie van deze families Kerby Met de laatste plaats is natuurlijk Woudrichem bedoeld,
en de Brahe3
maar -waar meet me*--‘t Weerde zeeken?
J. C. H. v. P.
B.
Bd.
L.
Wi,i verwijzen den geachten inzender inzake de Brahe

(Brahé) naar N. L. XXII (1904), k. 269 e. v.

R ED.

Kievit. Gevraagd wordt de aansluiting tusschen het
Rotterdamsche geslacht Kievit en de familie KieGt,
tvaarvan vele leden op Goedereede woonden (vgl. Wap.her. 1913, geslacht Goekoop en Navorscher 1927, geslacht
Rakker).
J. C. H. v. P.
B.
Perk-Delfos. Anthony Perk, ged. Moordrecht 7 Jan.
1769 als zn. van Jacobus en Gouwetje van Lith, overl.
Rotterdam 18 Nov. 1813, tr. Leiden 21 Sept. 1783
Elisabeth Delfos, ged. ald. (Hoogl. kerk) 2 Oct. 1767
als dr. van Carel en &!aria Kaathoven, overl. Rotterdam
20 Mei 1823. Bestaat er een genealogie dezer fanilies?
J. C. H. v. P.
B.
Sitnons-de Visscher. (LIII, 221). De Amsterdamsche
koopman Isaac Simons, die te Altona was geboren uit
het huwelijk van Isaac Simons en Catharina . . . ., was
vermoedelijk van Zuid-Nederlandsche afkomst en een
nakomeling van Cornelis Simons, die in het begin der
17de eeuw te Altona woonde. Zij behoorden tot de
doopsgezinden.
Isaac’s echtgenoote Adriana de Pisscher was in Jan.
1667 te Rotterdam geboren uit het huwelijk van Andries
de Visscher en Adriana Hollaer (Vgl. Mbl. 1923, 366).

Onbekende officieren. Gevraagd worden ten behoeve
van de ,,Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden” Drenthe, in bewerking, bijzonderheden of iden-tificatie van de volgende officieren:
1. juncker Hiodrich van (den ?) (Plante(n ?)uoe 3 ?,
kapitein en commandeur tot Wesel, 178 eeuw. Hij voert
een wapen op de grafzerk van hem, die in de N. H.
kerk te Coevorden ligt: schild uitgesleten; helmteeken
een gewone vlucht, beladen met (een dwarsbalk waarop
ringen?), dus: volgens het schild ?
2. den E. Manhaften lieutenant Edinckhuijsen, wiens
echtgenoote juffr. Elisabeth . . . .26 Mei 1662 te Coevorden werd\ begraven.
3. de ehrentveste und manhaften capiteyn Arent
IGrmerius, wiens wed., 6 Jan. 1661 overleden zijnde,
te Dalen, Drenthe, werd begraven.
Alkmaar.
Mr. J. B E L O N J E.
I N H O U D 1936, No. 8.
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IN MEMORIAM
Jhr. Dr. WILLEM ADRIAAN BEELAERTS VAN BLOKLAND,
geb. te ‘s-Gravenhage 1 januari 1883, overl. te Oosterbeek 22 Augustus 1935.

Den 22sten Augustus 1936 - precies een jaar
na het overlijden van onzen onvergetelijken Van
der Hoop - werd het Genootschap opnieuw in diepen rouw gedompeld. Een schok zal op dien dag
door talloos velen zijn gevaren bij de verpletterende tijding, dat onze zoo hoog geachte en om zijne
eminente eigenschappen geëerde Voorzitter, Jhr.
Dr. W. A. Beelaerls van Blokland, na eene korte,
doch hevige ongesteldheid te Oosterbeek uit zijn
arbeidzaam leven was weggeroepen en ons Genootschap zich plotseling beroofd zag van hem, die er
het sieraad van uitmaakte.
De slag, die ons getroffen heeft, is onherstelbaar
en het is met een bloedend hart, dat wij, die het
voorrecht hadden gedurende bijna eene kwart-eeuw
in nimmer falende eensgezindheid eenzelfde doel

na te streven in het belang van ons gemeenschappelijk studievak, ons thans voor de treurige plicht
gesteld zien een ,in memoriam” aan onzen trouwen
vriend en medewerker te wijden.
Zelden waren aan eene groeve zoovelen bijeen
als op dien stralenden morgen van Zaterdag 26
Augustus, toen op Oud Eik en Duinen te ‘s-Gavenhage in plechtigen eenvoud onze beminde Voorzitter naar zijne laatste rustplaats werd geleid. Zij
allen waren gekomen om in den overledene niet
alleen den man te eeren, die zijn land in eervolle
ambten op bekwame en onkreukbare wijze had gediend of die, veelzijdig begaafd als hij was, op
wetenschappelijk en ander gebied in zoovele commissiën en vereenigingen had uitgeblonken, maar
bovenal om uiting te geven aan hunne behoefte
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hulde te brengen aan de voortreffelijke karaktereigenschappen, die vóór alles aan zijn welbesteed
leven zoo’n bijzonderen glans verleenden. Men gevoelde het, hier was geen belangstelling uit wereldscbe overwegingen, hier was alles echt, zooals
het leven van den betreurden overledene echt was
geweest, zonder franje, zonder eenig streven naar
uiterlijk vertoon. En het was dan ook geheel in
diens lijn, dat aan de groeve slechts door éen persoon, zijn oudsten broeder Jhr. Mr. F. Beelaerts
van Blokland, het woord werd gevoerd. In eenvoudige en roerende termen, die den aanwezigen uit
het hart gegrepen waren, heeft deze karakter, leven
en werken G_jns broeders geschetst en doen uitkomen hoe zwaarhet verliesis, datzijnenaastbestaanden door diens vroegtijdig heengaan hebben geleden.
Wanneer ook wij te dezer plaatse het beeld
willen vastleggen, waarin W. A. Beelaerts ons
voor immer voor oogen zal staan, dan is het dat
eener scherp omlijnde persoonlijkheid, gesierd met
de beste mannelijke deugden : trouw, degelijkheid,
oprechtheid en eenvoud, die, recht door zee en
met een vasten wil, steeds den koninklijken weg
bewandelde, een man van de daad, op wien men
bouwen kon als op een rots, wien geen moeite te
veel was, wanneer het eene zaak gold, die zijne
sympathie had. Daarnaast met een hart van goud,
immer hulpvaardig, voorkomend en gul, temidden
van al zijne beslommeringen steeds rustig en evenwichtig, een raadsman, bij wien men nooit vergeefs aanklopte, een vriend in goede en kwade dagen,
kortom - zooals zijn broeder het aan de groeve
zoo kernachtig samenvatte - een gaaf karakter.
En al deze gaven van het hart waren in
hem op gelukkige wijze vereenigd met die des
geestes. Man van scherp verstand en uitgebreide
kennis, bezat hij het vermogen onmiddellijk tot
de kern eener zaak door te dringen, het essentieele
te vatten en hieruit streng logisch zijne conclusie
op te bouwen. Zijn oordeel was dan ook steeds
helder en bezonken.
Geen wonder, dat ieder, die met hem in aanraking kwam, zich tot hem aangetrokken gevoelde,
dat zoovelen zijn raad en voorlichting inriepen en
tal van commissien en vereenigingen e e n b e r o e p
deden op zijne medewerking. Zij wisten toch,
dat deze laatste immer krachtige, daadwerkelijke
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steun beduidde en dat hij dien nooit onthield aan
eene zaak, waarvoor zijne belangstelling was gewekt. Zoo kwam het, dat hij met werk overladen
was. Aan buitenstaanders leek het soms, dat hij
teveel op zijne schouders nam, maar voor zijne
werkkracht bestonden schijnbaar geenegrenzen, want
hoe drukker hij het had, des te meer deed hij a f .
Voorwaar, voor dezen zeldzamen mensch gold wel
ten volle het ,repos ailleurs”!
En nu voor hem de rust, die hg bij zijn leven
niet kende, gekomen is, beseffen wij allen hoeveel
ons in hem is ontvallen. In geen kring zal dit
verscheiden echter met diepere verslagenheid zijn
vernomen dan in dien van ons Genootschap, van
de beoefenaars der geslacht-, wapen- en zegelkunde.
Op dit gebied toch was W. A. Beelaerts niet alleen
een autoriteit, de vraagbaak voor velen, maar meer
dan dat, bij nam er onbetwist de eerste plaats in.
Weinigen waren zoo ingewijd als hij in de historie,
in de cultuur van ons volk in het verleden, in het
bijzonder wat de Middeleeuwen betreft. Zijn doordringende en veelomvattende geest bestreek dit
tijdperk op schier elk gebied. Zoowel ten aanzien
van leenrecht, geographie, topographie als van
ioonographie en kunst had hij eene deskundigheid
verworven, die bewondering afdwong. Geen beter
kenner dan hij van onze oude ridderhofsteden en
havezathen. Ook op archeologisch gebied had hij
zijne sporen verdiend. En deze uitgebreide kennis
had hij zich eigen gemaakt op den weg zijner
studiën op het terrein der geslacht-, wapen- en
zegelkunde. Deze wetenschappen beschouwde hij
terecht als onmisbaar voor het juiste begrip van
de in menig opzicht nog zoo weinig bekende Middeleeuwen en het feit, dat zulks thans ook in archiefkringen vrijwel algemeen wordt ingezien, is voor
een groot deel aan hem te danken.
Reeds op jeugdigen leeftijd was bij een trouw
bezoeker van onze archieven. Dank zij zijn buitengewone flair, speurzin en onderscheidingsvermogen
wist bij een schat van waardevolle gegevens te
vergaren, welke hij in talrijke d o s s i e r s s a m e n voegde en die hem tot bouwstoffen dienden voor
zijne voortreffelijke opstellen over de oude adellijke geslachten van ons land. Ook had hij eene
belangrijke collectie op heraldisch en iconograpbisch gebied bijeengebracht, benevens tal van
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grootendeels zeldzame afbeeldingen van Nederlandsche kasteelen. Goed latinist en palaeograaf,
bezat hij groote ervaring op het terrein der diplomatiek, waarbij hem zijne grondige sphragistische
en genealogische kennis uitnemende diensten bewees.
Het valt moeielijk te realiseeren, wat de wetenschap in dezen superieuren geest, in dezen geleerde,
die nog zooveel voor haar had kunnen praesteeren,
heeft verloren.
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den tijd, dat hij zich in een ,otium cum dignitate”
geheel aan zijne uitverkoren studiën zou hebben
kunnen wijden. Wij weten, dat dit zijne illusie was.
Helaas, het heeft niet mogen zijn !

Beelaerts was in 1906 als lid tot ons Genootschap
toegetreden. In 1917 zag hij zich, als blijk van
waardeering voor zijne belangrijke bijdragen aan
ons Maandblad, benoemd tot Correspondeerend lid;
in 1923 - bij het 40-jarig bestaan van het GenootBeelaerts heeft gewerkt zoolang het dag was. schap - werden zijne groote verdiensten voor de
Talrijk waren zijne publicatiën. Zijne knappe, in geslacht- en wapenkunde geëerd door zijne benoe1910 verschenen dissertatie over ,, De practijk van ming tot Eerelid en toen in 1927 zijn broeder
het leenrecht in Qelderland”, waarop hij aan de Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland als VoorHooge School te Leiden de graad van .Doctor in zitter aftrad, deed hij zijne intrede in het Bestuur
de Reohtswetenschap behaalde, zal steeds hare en werd hem de leiding van het Genootschap toewaarde behouden evenals zijn, als deel van de door vertrouwd.
De verwachtingen, welke door zijne benoeming
de Ver. ,,Gelre” uitgegeven leenacten-boeken, in
werden
gewekt, heeft hij niet beschaamd. In hem
1907 verschenen ,Stichtsche, Gaasbeeksche en Orerijselsche leenen”. Maar vooral zal hij bij het na- verliest het Genootschap een hoogst bekwaam,
geslacht blijven voortleven in zijne lange reeks krachtig, onpartijdig en tactvolVoorzitter, dieimmer
van voortreffelijke artikelen in verschillende tijd- voor zijne belangen op de bres stond. Het Bestuur
schriften, voor het grootste gedeelte gepubliceerd in betreurt in hem een medewerker, die door zijn
ons Maandblad en verder in de Bidragen en Mede- prettigen en hartelijken omgang, zijne rondborstigdeelingen der Ver. ,,Gelre”, Nijhoff’s Bijdragen heid de achting en vriendschap zijner mede-bevoor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, stuursleden had verworven en wiens gezonde humor
Oud-Holland, Taxandria, het Jaarboek van ,Die en immer leerrijke conversatie aan iedere ontmoeHaghe”, het Leidsch Jaarboekje, Historia en zoo ting bijzondere bekoring wist te verleenen. Het
Bureau verliest in hem een leider, op wien het
vele andere.
De trouwe medewerking, die wij door de jaren steeds ten volle kon steunen.
Onder zijn bewind kwam veel tot stand. Wij
heen van Beelaerts mochten ontvangen eu waarvan de aan het slot van deze herdenking geplaatste herinneren slechts aan hetgeen hij deed voor de
lijst getuigenis aflegt, is aan het wetenschappelijk organisatie van het Bureau, aan de invoering, op
peil van ons Maandblad in hooge mate ten goede zijn initiatief en met medewerking van de betrokken
gekomen, want nimmer vloeide iets uit zijne pen, hoog6 autoriteiten, van de publicatie van alle offidat niet het resultaat was van een diepgaand on- cieele mededeelingen betreffende naamsverandering
derzoek, dat niet ten volle gedocumenteerd, geheel en naamstoevoeging, welke rubriek geregeld - in
af was. Streng .voor zichzelf, mocht hij ook aan dit nummer helaas voor het laatst - door hem veranderen strenge eischen stellen, maar zag hij zich zorgd werd, aan de aanvaarding van het Beschermgenoodzaakt scherpe kritiek te oefenen, dan was heerschap door wijlen Z. K. H. den Prins der Nederdeze steeds rechtvaardig en opbouwend en altijd landen, aan het door H. M. de Koningin aan het
is hij - zijn karakter getrouw - met open vizier Genootschap verleende praedicaat ,Koninklijk”
en aan de naar aanleiding van het 60-jarig bein het strijdperk getreden.
staan
gehouden Genealogische en Heraldische TenHet valt te betreuren, dat zijne drukke ambtsbezigheden en de zware taak, die hij uit anderen toonstelling te ‘s-Gravenhage, die zoo’n groot suchoofde op de schouders genomen had, hem - oes geworden is. Ter gelegenheid van dit jubileum
vooral in de laatste jaren - in zijn publicistischen verscheen van zijne hand de brochure ,,Beyeren
arbeid hebben geremd. Veel, zeer veel wachtte op quondam Gelre Armorum Rex de Ruyris”, waarin hij
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een nieuw licht liet vallen op een belangwekkend
heraldisch vraagstuk, door hem ook in een van de
vele voordrachten behandeld, waarmede hij zoo
dikwijls bereid gevonden werd onze vergaderingen
en bijeenkomsten op te luisteren.
Ten slotte vermelden wij nog het belangrijk
aandeel, dat hij gehad heeft in de oprichting in
1930 van de zoo nauw met ons Genootschap verbonden Stichting ,Nederland’s Patriciaat”, die niet
alleen het voortbestaan van het jaarboek van dien
naam beoogde, maar tevens de instandhouding van
de belangrijke verzameling handschriften, genealogieën en documenten van het voormalig Centraal
Bureau voor Genealogie en Heraldiek waarborgde.
Ook aan deze instelling, waarvan hij’ de leidende
figuur was, zijn zijne strenge wetenschappelijkheid,
zijn ijver en toewijding in hooge mate ten goede
gekomen.

hem zoo dierbaar was en waarvan hij het middelpunt uitmaakte, aan zijne talrijke vrienden ontrukt en tot een hooger leven opgeroepen. Hoe
noode zullen wij hem missen, zijn trouwen oogopslag, zijn kernachtig woord, zijn fermen handdruk, waarmede hij meer dan met woorden uitdrukking wist te geven aan zijn warm gemoed!
De bres, die in onze gelederen is geslagen, lijkt
onherstelbaar. Maar, Beelaerts kennende, weten
wij, dat zijn waarachtig Christelj’k geloof hem tot
zijne zwaar getroffen naastbestaanden, tot ons allen
zou doen zeggen: slaat uwe oogen niet in droefenis neer, maar richt ze omhoog tot Hem, uit Wien
alle wijsheid en liefde is. Neemt uwe taak op,
vervolgt zonder omzien uw weg en doet uw
plicht, totdat ook uw dag gekomen zal zijn!
Moge dit woord door ons allen worden verstaan.
Daarmede ware de nagedachtenis van onzen betreurden vriend het best geëerd.
V ALCK LUCASSEN .

En thans zijn al deze banden verbroken! Mid.
den in zijn werk is Béelaerts aan zijn gezin, dat

Lfjst van de door wjjlen Jhr. Dr. W. A. Beeleerta van Blokland in het Maandblad
,,De Nederlandeohe LeeuwPS gepubliceerde artikelen 1).

1. Genealogische fragmenten, berustende op leenacten
(Freyse van Dolre, van Isselmuden, van Oldeneel, van
den Clooster, van Steenbergen, van Vieracker, van
Delen, de Wolff van Westerrode). (1906).
2. Taets van Amerougeu. (1906).
3. Van Wisch. (1906).
4. Genealogische bijdragen ,betrei?eude het geslacht van
Oostrum. (1906).
5. Freys van Dolre en Freys van Cuyure. (1907).
6. Dr. 0. Brom. Regesten van oorkonden betrefieudehet
Sticht Utrecht (694-1301). Boekbespreking. (1908).
7. Het geslacht van Leefdael. (1908).
8. De afstamming van het geslacht Coppier, later Coppier
van Calslagen. (1908).
9. De bezitters der kasteelen Schouauweu en Beverweerd tot 1400. (1908).
10. De afstamming van het geslacht van Iseudooru. (1909).
11. Bijdrage tot de genealogie van het geslacht van Hoeckelom. (1909).
12. De stamreeks van het geslacht van Wijnbergen. (1909).
13. De afstamming van het geslacht van Isselmudeu.
14. $~~“&oeckelom. (1910).
15. De afstamminz van den Nederlaudscheu tak van het
geslacht van Plettenberg. (1910).

.16. Iets over Wasseuaer van Damme. (1911).
17. De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe. (1911).
18. Nederlaud’s Adelsboek. Boekbespreking. (1912).
19. Eerherstel. Het geslacht Diert. (1914).
20. De afstamming van het geslacht Martini-Martini Buys.
(1914).
21. De afkomst van het geslacht de Girard de Mielet van
Coehooru. (1914).
“22. De afkomst van het geslacht van Egmond van Merenstein. (1914).
23. De afstamming van het geslacht van Hogendorp.
(1915).
24. De eerste vier generatiëu van het geslacht van Pallandt-.
25. tfai5Rogendorp. Losse aauteekeuingen. (1915).
26. Bijdrage tot eeue genealogie van der Schuer-van Verschuer. (1915).
*27. Nog meer Heeckereu’s? (De afstamming van het geslacht van Dorth). (1915).
*28. De riddermatigheid der Oldeueel’s. (1915).
“29. De afstamming van het geslacht de Vos van Steenwijk.
(1916).
30. Een gevaarlijk boek (Oorkondenboek van Groningen en
Drenthe). (1916).
31. De afstamming van het geslacht Roet. (1916).

1) In deze lijst zijn niet opgenomen de kleine bijdragen, voorkomende in de rubrieken ,,Korte mededeelingen” en “Vragen en
antwoorden”. De met * aangeduide artikelen zijn van afbeeldingen voorzien.
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32. De stamvader van het geslacht van Utenhove. (1917).
33.
“34.
35.
36.
37.

De herkomst van het geslacht Wuytiers. (1917).
De afkomst van het geslacht Wuytiers. (1917).
Bastaarden uit Zuylen van Nyevelt. (1917).
De stamvader van het geslacht van Oldeneel. (1917).
De afstamming van het Rotterdamsche regeeringsgeslacht van Zuylen van Nyevelt. (1917).
38. De verzameling handschriften en charters van Mr.
W. A. Baron van Spaen la Lecq. (1917).
39. De eerste generatiën van het geslacht van Coeverden.
(1918).
“40. Het Hollandsch-Duitsch-Zweedsch geslacht Braun (van
der Dussen). (1918).
41. De stamreeksen in Nederland’s Adelsboek. (1918).
42. De afstamming van het geslacht van Hardenbroek.
(1918).
43. De eerste vier generatiën van het geslacht van
Balveren. (1918).
44. De eerste generatiën van het geslacht van Foreest.
(1918).
45. Opmerkingen aangaande het geslacht van de Poll.
46. !e%tamming van het geslacht Bentinck. (1918).
47. De riddermatigheid van het geslacht van Wgnbergen.
(1918-1919).
48. De beweerde afkomst van het geslacht BeeldsnBder.
(1919).
49. De stamvader van het geslacht van Verschuer. (1919).
50. Mededeelingen uit het familie-archief van Brienen van
Ramerus. (1920).
51. De afstamming van het geslacht van Brakell. (1920).
52. Nakomelingen van Herman de Ruyter, den held van
Loevestein. (1920).
63. De afstamming van het geslacht de Wolff van Westerrode. (1920).
54. De beweerde adellijke afkomst der huidige van Everdingen’s. (1920).
55. De stamvader van het geslacht van Hemert tot Dingshof. (1920).
56. In de Ned. Herv. Kerk te Oosterbeek ingezegende
- huwelijken. (1920).
57. Dr. Mr. S. Muller Fz. en Dr. A. C. Bouman.
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, dl. 1.
le afl. 695-1000. Boekbespreking. (1921).
58. Het geslacht van Matenesse. (1921).
59. Verslag van het onderzoek, ingesteld in de zaak
Teixeira de Mattos. (1921).
60. Simon van der Goude, stamvader der geslachten van
der Zevender en van Matenesse. (1921).
*61. Matenesse-van den Berghe-Matenesse. (1921).
62. Bijdrage tot de geschiedenis van Hillegersberg. (1921).
63. De Burggraven van Leiden voor 1339. (1921-1922).
“64. Hoe de Wassenaer’s Burggraven van Leiden werden.
(1922).
65. Van Assendelft-van den Wale. (1922).
*66. De zegels der voorvaderen van Philips van Wassenaer,
Burggraaf van Leiden (1340). (1922).
67. Ketel van Hackfort. (1922).
68. Een drietal leden der hofhouding van Bisschop Jan van
Diest (van der Goude- van Ysselt - Vlaming). (1922).
69 Jongere takken van het geslacht van Wassenaer, vóór
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1300 daaruit gesproten. (Duivenvoorde-SanthorstRosenburch-Cranenburch-Groenevelt). (1922-1923).
70. De stamvader van het geslacht van Ysselt betrokken
bij den moord op Graaf Floris V? (1923).
71. De riddermatigheid van het geslacht van Ysselt (vóór
1460). (1923).
72. Hieronymus van Ysselt, onthoofd te ‘s-Gravenhage 21
December 1702. (1923).
*73. De afstamming van het geslacht van Reede en de
afkomst der bannerheeren van Baer. (1923).
74. De afstamming van het geslacht van der Capellen.
(1925).
- 75. Jan de Carpentier, geb. te Sandwich 8 Juni 1577, en
zijne familie, getrokken uit diens geslachtboek. (1926).
76. De herkomst van het geslacht van Beeftingh. (1926).
77. Oude Adel. (1927). 78. Roomsch-Catholieken in de oude Hollandsche Ridderschap. (1927).
‘79. De graftombe der Arkel’s in de kerk te Gorinchem.
(1928).
80. De eerste generatiën van het ten deele tot den Nederlandschen Adel behoorende geslacht van Riemsdijk.
(1928).
81. De atstamming van het tot den Nederlandschen Adel
behoorende geslacht van Weede. (1928).
@82. De oorsprong van den Hollandschen Tuin. (1929).
83. Van Weede. (1929).
‘84. De Hollandsche Tuin in vervolg van jaren. (192Q).
85. Tynsgoed-leengoed. (1929).
86. De HollandscheTuin en deordevan St. Anthonis.(1929).
87. Een heraldisch raadsel van ouden datum opgelost, of:
De Leidsche meester Pieter Cornelisz. als wapenteekenaar. (1930).
r88. De zegels der Graven van Holland op het einde der
dertiende eeuw. (1930).
89. De afstamming en herkomst van het geslacht Boreel. -’
(1930-1931).
90. De afstamming der Rotterdamsche Schade% en Schadee’s
(1930-1931).
91. Het Rijk en het Rijkswapen. (1931).
92. De afstamming vanhet oud-adellijk geslacht van Eerde.
(1931).
93. De afkomst der familie Huyssen te Essen en de geslachten van Huessen en Huyssen van Katteudyke.
(1931).
*94. Het oudste Wassenaer-zegel met de drie wassende
manen. (1931).
95. De stamvader van het geslacht van Heeckecen. (1932).
96. P. A. A. M. Wubbe. Het archief der abdij St. Mariënhorst te ter Hunnepe. ‘s-Gravenhage 1931. Boekbespreking. (1932).
*97. Stamreeksen in beeld. (De Graven van Holland en de
Heeren van Brederode door Jacob Cornelisz. van Oostzanen en Cornelis Anthonisz.). (1933).
98. W. F. Andriessen. Historia dominorum de Teysterband,
Arckel, Egmonda,Brederoede, Ysselstein,etc. Purmerend
1933. Boekbespreking. (1934).
99. De bakermat van het geslacht van Foreest. (1935).
100. De maatschappelijke stand van de oude van der Woert’s
en van Foreest-en. (1935).
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Bij dit nummer wordt een plaat verzonden met het
portret van wijlen Jhr. Dr. W. A. Beelaertevan Blokland;
Voorzitter van het Genootschap.

BESTUURSBERICHTEN.

1 H.H.van Dam f=. 1
In den Heer H. H. van Dam, onlangs te ‘s-Gravenhage
overleden, in leven consul-generaal van Zuid-Slavië, heeft
het Genootschap een ziner meest belangstellende leden,
ons land een zeer bekend en degelijk beoefenaar der
geslacht- en wapenkunde verloren.
Bereids in zijne jonge jaren had de overledene:zioh
tot genoemde takken van wetenschap aangetrokken
gevoeld. Reeds in 1908 was hij als lid tot ons Genootschap
toegetreden. Oorspronkeldk beperkten zijne onderzoekingen zich tot zijne eigen en aanverwante families, doch allengs strekte zijne belangstelling zich ook uit tot de
genealogieën van andere Rotterdamsche geslachten, om
ten slotte de geslachtkunde in den meest uitgebreiden
zin te bestrijken.
Groot was destijds de waardeering, die de Heer van
Dam oogstte met de Heraldische Tentoonstelling te
Rotterdam, die grootendeels zijn werk was en die naar men zich zal herinneren - vele bezoekers trok.
Zijne belangstelling voor zijne geboortestad, toenmaals
de plaats zijner inwoning, verloochend8 zich nimmer.
Deze kwam o. m. tot uitdrukking in de publicatie, in
samenwerking met wijlen D. G. van Epen, van de beide
deelen o v e r ,,Rotterdamsche geslachten” in de serie
van Nederland’s Patriciaat.
De meeste zijner bijdragen zagen het licht in het
sedert opgeheven tijdschrift ,de Wapenheraut”, terwijl
hij ook ons Maandblad met eenige belangrijke artikelen
verrijkte.
De Heer van Dam had een werkzaam aandeel in
de ouriohting van de Stichting _Nederland’s Patriciaat”,
van Iwelke instelling hij tevens een der bestuurders was:
De ijver en nauwgezetheid, waarmede hij zijn deel
in de redactie van het jaarboek van dien naam ter
harte nam, zijn bekend en de open plaats, door z1Jn
heengaan in het Bestuur dier Stichting, dat nu ook door
het overlijden van Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland zoo zwaar is getroffen, ontstaan, zal moeilijk zijn aan
te ,vullen.
De ~heer van Dam had in den loop der jaren een zeer
uitgebreide en waardevolle bibliotheek op genealogisch
en heraldisch gebied bijeengebracht, die eenig was in
haar soort, omdat er naast vele zeldzame werken vrijwel alle periodieken, zoowel binnen- als buitenlandsche,
in aanwezig waren. Ook zijn vrijwel complete verzameling
buitenlandsche adelsboeken was bekend. Geen wonder,
dat hij een vraagbaak was voor velen, voor wie hij zijn
bibliotheek steeds met de grootste welwillendheid open
stelde.
Ook ons Genootschap heeft hij in menig opzicht aan
zich verplicht. Zoo schonk hij aan hetzelve eene zeer
uitgebreide collectie fiches, inhoudende een repertorium
op binnen- en buitenlandsche genealogische literatuur
en op handschriften in tal van openbare verzamelingen,
welke literatuur grootendeels in de eigen bibliotheek
van den Heer van Dam aanwezig was en welke hq,
wanneer deze in de boekerij van het Genootschap ontv

brak, belangeloos ter raadpleging aan onze leden afstond. Voorts verrijkte hij onze verzamelingen met een
door hemzelf bijeengebrachte collectie stukken over de
familie van Dam, die ook van meer algemeen belang
is doordat zij tevens eene verzameling kwartierstaten,
genealogieën en andere gegevens bevat van vele aangehuwden.
De herinnering aan dezen immer hulpvaardigen en
vriendelijken man, die te vroeg aan de zijnen ontviel
en aan zgne nuttige werkzaamheid werd ontrukt,, zal
in onzen kring en ook daarbuiten steeds met groote
,dankbaarheid in eere worden gehouden.
v. L.

Bericht van de Redactie.
Dit nummer kon niet op tijd verschijnen, aangezien
de Redactie er prijs op stelde levensbericht en portret
van onzen betreurden Voorzitter nog in deze aflevering
op te nemen en beide niet vóór 1 September gereed
konden zijn.
Den leden zij tevens medegedeeld, dat het ad re s d e r
R e d a c t i e n a 1 O c t o b e r a.s. n i e t m e e r z a l z i j n
HuizeSparrenheide,doch H u i z e E i k e n r o d e , Hoofdstr. 186, Driebergen.
De Redacteur doet bij voorbaat een beroep op de clementie der leden voor het geval de verschijning van
het October-nummer in verband met zijne verhuizing
onverhoopt vertraging mocht ondervinden.

Tot lid zijn benoemd:
J.

Scheveningen.

VBN ARKEL . . . . . . . . .

Kol. N. 1. L. b. d.

Villa des Roses. DGwea 22.

D. J. M A. BRAAKENBURG

VAN

Helmstede:

BACKIJM

Anth. Duycklaan 6.

J.P.BIJL. . . . . .
Arfs, oud-Off. v. Gez. le kl.

.

.

.

.
WiL?em’

V trecht.
de zwajgerstraat 37.

Adreswijzigingen.
Jhr.

W.

Dr.

TJ.

G

A.

EVERS

DEYNOOT . . . .

I,

S.

. . . . . . .

HALBERTSMA

‘s-Gravenhage.
Parkstraat m

Raarlem.

’

Harepaterslaan 7.

H

. . . . . . . . .

ASSEBROEK

Djocjakarta.

Residentielaan 10.

J. C. H O Y N C K

VAN

P APENDRECHT . . .

Soerabaia.

Bogowontostraat 25.

Mr.

J . NOLEN . . Buitenveldert (Bern Nieuweramstel).
T

Jhr.

H

.

ROELrA . . . . . , . . .

Schepenenlaan 2.

Voorburg.

Looierslaan 37.

Mevr. de Wed. Dr. J. E. J. SANNESC LANT
B INDERVOET
. . . . . , . ‘s-GTnvenhoge.
w7.n Bleyewijkstraat 125.
N . MESSCHAERT SN E L L E N . . . . ( D j a m b i N . O . I . ) .
C. C. VAN VALKENBURQ . . . . . .
Bloemendaal.
Rijperweg 3.

Dr.

E.

WIERSUM

. . . . . . . .

Rotterdam.

Eendrachtsweg 76.

Het geslacht
door J.

DE

Borculo,
G R O O T.

(Vervolg van LIII, 234.)
H O O F D S T U K 11.

Henrious 111 van Borculo (1248-1288).

Gelijk wij zagen, was Henricus de stiefzoon van graaf
Hermannus 1 en de oudere stiefbroeder van graaf Her-
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mannus 11 van Lon. Reeds in 0 11 van het vorig hoofdstuk wezen wij op de betrekkingen tusschen de twee
geslachten. Henricus kreeg daardoor niet alleen nauwe
relaties met Lon, maar tevens met de schoonzoons van
H e r m a n n u s 1, Bernhard heer van Ahaus (zoon van
Otto van Horstmar en Aleid van Ahaus) en Zweder
van Voorst, die onderscheidenlijk met Herman’s dochters Sophia en Agnes gehuwd waren en aldus Hendrik’s
halve zwagers werden.
De eerste drie oorkonden, waarin Henricus 111 genoemd wordt, zijn dan ook Lon’sche charters; zij kregen
alle haar beslag in het kasteel Bredevoort van graaf
H e r m a n n u s I van Lon55).
W$ v e r m e l d d e n r e e d s d i e v a n 2 4 N o v . 124856).
Daarbij verkochten Herman graaf van Loon, zijn zoon
Hendrik, zijne vrouw Eufemia en haar (hun) zoon
Herman aan het klooster Bethlehem voor de gerichten
Aalten, Varseveld en Doetinchem hunne goederen Brokeler en Bonnink enz. Getuige is o.a. Henricus domicellus
de Burlo; hij was dus nog geen ridder56a), want als zoodanig vertoont Henricus dominus de Borclo zich eerst
op 0 Maart 12715’). De oorkonde van 1248 geeft ons
gelegenheid om met vrij groote kans op zekerheid zijn
geboortejaar te bepalen. Voor het volbrengen van het
16de levensjaar placht men destijds niet als getuige
op te treden. Zijn ouders huwden medio 1232 en dus
is hij in 1233 geboren.
Bij het volgende charter behoort Hendrik mede tot
de oorkonders. Zijne moeder Eufemia had van haren
vader Rudolf van Coevorden, die ook heer van Drenthe
was, bezittingen in die streek geërfd. Omstreeks 24 Maart
(1250)5s) doen Hermannus de Lon et Euffemia, uxor
eius, necnon Henricus de Burchlo, filius eius (dus haar
zoon) eene schenking aan de kerk te Ruinen in Drenthe,
te weten den eigendom en het patronaatsrecht in Lede,
het erf (domus) Ludincghe en alle toebehooren.
In hetzelfde jaar 5g) verkoopt Herman graaf van Loon,
met toestemming van zijne gade en al zijn erfgenamen,
in zijn gericht van Aalten aan het klooster Bethlehem
het tiend van het erf Brunsveld in het kerspel Selehem (Zelhem), dat hij van den bisschop van Munster
in leen had. Tot de getuigen behoorden na de milites
zijn eigen zoon Henricus (de Lon) en zijn stiefzoon
Henricus de Burclo.
De heer van Borculo, leenman van Gelre, had verschillende ministerialen. Te Groen10 verkocht hij in
126160) als Henricus domicellus de Burglo, met toestemming van zijn mede-erfgenamen, ten overstaan van
zijn ministerialen en de burgers van Groenlo, aan datzelfde klooster Bethlehem de goederen Hertinc (kerspel
Versevelde), die Engelbertus miles dictus Wolf van
hem in leen had, doch waarvan deze afstand had gedaan. Onder de aanwezigen vindt men de milites dominus Albero de Sinderen, Gerlachus de Winterswic,
Hermannus de Marhulse en Suetherus de Langele, zoomede een achttal andere personen. Het is moeilijk uit
te maken wie hunner Hendrik’s ministerialis dan wel
burger van Groen10 of slechts gewoon getuige was;

den nobilis Albero van Sinderen 61) meenen wij echter
als zijn mede-erfgenaam te mogen aanmerken.
Volle acht jaren lang zwijgen hierna de oorkonden, welker inhoud voor ons behouden bleef, over Henricus. Eerst
op 9 Maart 1269 (1268) 62) herrijst hij en wel in voormeld kasteel Bredevoort, thans - na het overlijden in
1262 van zijn stiefvader Herman 1 - de zetel van zijn
stiefbroeder HermanII van Lon. Wij vernemen dan tevens,
dat hij gehuwd is en zijne echtgenoote Agnes heet. Zooals
later zal blijken, overleeft zij hem, na hem zes zoons te
hebben geschonken, n a m e l i j k Qodefridus, proost van
Zutphen, Henricus en Reinaldus, die hem onderscheiden-

66) Vgl. W. U. B. 111 No. 352 en Sloct No. 665.
5”) Sloet No. 699.
sta) Vgl. N. L. LI (1933), k. 461-462.
67) Sloet. No. 927.
68) Oork.boek Groningen en Drenthe No. 113.
sa) Sloet No. 714.
60) Ibid. No. 729.

lijk in Borculo en Coevorden opvolgden, nogmaals een

Qodeft-idus, die na den vroegtijdigen dood van den evenbedoelden Henricus IV voogd werd over diens minderjarigen zoon Henricus V en als zoodanig Borculo tijdelijk
bestuurde, Otto en Johannes, kanunnik te Luik. Bovendien
gewon zij althans twee dochters, waarvan eene, Julta
genaamd, met Stephanus heer van Wisch huwde 63).
Het echtpaar Borculo had dus ten minste acht kinderen.
Voor het zieleheil van Hendrik en zijne vrouw Agnes
wordt thans gezorgd. Op genoemden datum verklaart
namelijk H. castellanus de Borclo, dat de broeders van
het klooster Burloe met zijne toestemming een mud
rogge hebben gekocht van Arnoldus Fockinck, dat
deze van hem in leen had, waarvan 8 schepel uit het
erf Sibertinck 64) en 4 van Enekinck. Hendrik zelf
droeg hun voor bedoeld zieleheil tegelijkertijd al het
recht over, dat voor hem en zijn erfgenamen uit die
handeling zou kunnen voortspruiten.
Van Hendrik is mede sprake, wanneer Theodricus,
graaf van Kleef, op 26 Juli 1261 65) een verdrag tot
stand brengt tusschen graaf Otto van Gelre en Henricus 1 bisschop van Utrecht,. Blijkbaar had ook deze Borculo
evenals zijn vader moeilijkheden met het Sticht, want
Dirk van Kleef neemt op zich om te goeder t r o u w
zooveel mogelijk te streven naar eene zoodanige schikking
tusschen den bisschop en Henricus de Borcloe, dat zij
naar billijkheid den graaf van Gelre welgevallig zou
zijn. Of dit toen gelukt is, blijkt niet: eerst onder een
volgenden bisschop zijn in 1276 de zwarigheden van
de baan.
Vervolgens wordt op 23 Febr. 1262 (1261) 66) een
huwelijkscontract gesloten tusschen Henricus domicellus
de Burclo en Theodericus, miles, dominus de Wische
betreffende een echt van diens oudsten zoon met de oudste
dochter van Henricus. Omtrent dit huwelijk, waarvan
wij hooger reeds repten en dat aanvankelijk slechts een
echt in de toekomst van deze kinderen betrof, heeft ons
geacht medelid Jhr. Mr. A. H. Martens van Sevenhoven
reeds een en ander in het tijdschrift Gelre medegedeelds’).
Slechts zij daaraan toegevoegd, dat bij die overeenkomst
voor Borculo als borgen optraden: Comes de Daelen,
Rixholdus (dej Uchthen (Ochten), Wilhelmus de Wrdene
(Vurdene = Vorden), Stephanus filius suus, Engelbertus
01) Op 1 Oct. 1234 (Sleet No. 572) komen onder de nobiles voor
Albertus, Rodolfus, fratres de Sinderen.
62) Sloet No. 804 en W. U. B. 111 No. 1744.
s*) Vgl. de stamreeks vsn Wisch in N. L. 1933, LI, k. 467.
84) Is dit Sievering (kerspel Rhede) ten Z.W. ven Bnrlo? Sibertinc
wordt ook genoemd in‘eene oorkonde d.d. Burlo 18 Oct. 1269 (xo.
17 in N. L. 1934, LII, k. 177).
ar) Sloet No. 844.
66) Arch. Huis Bergh, Reg. No. 19, Inv. No. 1092.
sr) Deel XxX111, 1930, pag. 83-84.
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Wlf (een naam, dien wij reeds in 1361 in leenverband
tot Borculo als Wolf aantroffen) en Hermanus de Bredervord (Bredevoort). Tevens schonk de jonker van Borculo eventueel voor dit huwelijk, waaraan mede een
echt van zijn oudsten zoon met de oudste dochter van
Wisch werd vastgeknoopt, de helft van het hem behoorend gericht in Echtherge (Eibergen) aan Wisoh,
door wien daartegenover bij werkelijke totstandkoming
van het laatstbedoeld huwelijk de helft van het hem
toekomend gericht in Juckenberghe (Haaksbergen) aan
Borculo werd toegezegd. Het evenomschreven deel van
deze huwelijksovereenkomst zal nog nader in 9 1 van
het volgende hoofdstuk aan de orde komen.
Drie dagen later, op 26 Febr. 1262 (1261) 6s) treedt
Henricus de Burchlo ons opnieuw in Drenthsch verband
tegemoet. Hij maakt bekend, dat hij den koop van de
helft van het tiend van den hof Dickenijnghe (Dikninge)
door het klooster te Runen (Ruinen) van dominus Rodolfus de Ante (Ampsen) goedkeurt, doch dat deze Rodolfus andere goederen met gelijkwaardige inkomsten
ouder hem zal stellen, terwijl dominus Mewekinus de
Runen daarvoor borg zal zijn.
Fungeerde even te voren de graaf van Dale als eerste
getuige voor Henricus bij het huwelijkscontract met
Wisch, omgekeerd staat Borculo Dale als getuige bij,
wanneer op 1 Oct. 126’3 6g) graaf Hendrik van Dale een
aan hem leenroerig erf afstaat aan de Johanniter-Commende te Steinfurt, waaraan Bernardus miles de Wederden en diens zoon Albertus het schonken. Als getuigen ontmoeten wij dan Conradus miles de Velen,
de milites Qoswinus de Dudincwerde ‘O) en Fridericus
de Wederden, alsook Heinricus famulus de Borclo.
De evenbedoelde Conradns miles nobilis de Velen
blijkt een verwant van Henricus te zijn; wij vernemen
namelijk, dat deze Coenraad op 12 April .1266 (1264)71)
te Borkelo aan Henricus dictus de Burclo ,nostro consanguineo” den eigendom der goederen van zijn leenman Henricus dictus Stieke met diens medewerking
verkoopt.
Hierna komt Henricus de Burclo op 26 Maart 1266
(1265) 7 2) zijn stiefbroeder H. nobilis de Lon bijstaan
als deze, met voorbehoud van lossing, aan Stephanus de
Bram10 en diens vrouw zijne curtis Lintelo (kerspel
Haaksbergen) in leen geeft.
Evenmin als in de periode 1261-1269 ervaren wij
in het thans volgend vijfjarig tijdvak van 1266-1271
iets van onzen Henricus, maar wanneer wij op 6 Maart
1271 73) hem weder tegenkomen, is hij inmiddels ridder
ge worden.
Reinald 1 graaf van Gelre, geeft dan te Arnhem bij
zijn optreden 74) aan de burgers van Zutphen den vrijdom van den tol te Lobith terug en vernieuwt hunne
voorrechten, waarop zijn vader Otto 11 volgens diens
eigen verklaring inbreuk had gemaakt. Bij de lezing
van de namen der aanwezige nobiles kunnen wij ons
bijna eene eeuw terugwanen; het zijn weder dezelfde
geslachtsnamen : Willelmus dominus de Brunchurst,
Gerardus dominus de Batenborch, Henricus dominus

de Borclo . . . . et Henricus frater noster (d. i. broeder
van den graaf) 7 5), allen milites.
In de volgende maand werden ook de oppidani (stedelingen) van Arnhem op bedoeld punt gerust gesteld.
Qraaf Reinald bevestigt aldaar op Y9 April 1271 7s)
den vrijdom van genoemden tol en andere rechten, aan
de burgers verleend. Eerstgemelde drie edelen zijn weder
aanwezig, maar ditmaal worden zij en nog een drietal
andere ,nostri consiliarii” (raden van den gra.af) geheeten. Voor de derde maal treffen wij hen op 11 Mei
1274 7’) tezamen aan bij het bezweren van de bevestiging der oude voorrechten van Emmerik, maartoe dezelfde graaf toen overging.
Kort daarna, op 8 Sept. 1274 ‘s), zion wij dominus
H. de Burclo zijne medewerking verleenen bij eene
schenking van goederen in het kerspel Silvolden aan
het klooster Bethlehem door Theodericus miles de Wisch
en de zijnen, waaronder Hendrik’s voormelde schoonzoon
Stephanus van Wisch zich bevond.
Het volgend jaar ervaren wij, dat Hendrik ook leenmnn con den bisschop van Utrecht is. Op 14 Jan. 1276Tg)
geeft Johannes (van Nassau), elect van dat stift, te
Zwolle stadsrechten aan Genemuiden. Dit wordt bezegeld
door Henricus de Borklo, Arnoldus de Almelo, Haco
Volradi de Cunre en Fredericus Redinck, Ridderen,
Zweder de Vorste (Hendrik’s stiefzwager), Wilhelmus
de Buchorst, fideles nostri.
Hendrik’s gunstige verhouding tot dezen bisschop
zal er wel toe bijgedragen hebben, dat het burggraafschap
dan Coevorden aan zijn geslacht terugkwam. Te voren
haddén namelijk te Deventer op.19 Juli 126380) demilites
Qerardus Clenke en Hacko van Hardenberg verklaard
het kasteel Coevorden ala burggraaf tot wederopzeggens van den toenmaligen bisschop van Utrecht ontvangen te hebben. Dit was dezelfde Hendrik 1, met
wien Borculo in 1261 een geschil had soa). Maar thans
wordt het anders en wij zien dan ook, dat Henricus
miles de Borkelo, Covordie burgrawius, op 30 April
1276**) te Coevorden oorkondt. Hij beleent dan zijn
verwant (cognatus) Rudolfus, zoon van dominus Folckerus
miles de Echten, met de grove ‘en smalle tienden in
Eohtenerefene en Suthwaldas *) naar Zutphensch recht,
met uitzondering van de tienden, aldaar bezeten door
domina Sophia en domina Hildeburgis de Echten.
De hooger genoemde elect van Utrecht verklaarde
op 8 Juli 1276!js) te Hasselt aan de stad Zwolle vergunning te hebben verleend tot aanleg van een weg
tusschen Zwolle en Lent(h)e, met bevoegdheid tot tolheffing op dien weg. Voor hem zegelen weder allereerst
de milites Henricus dominus de Borclo en Arnoldus
de Almelo.

6s)
60)
70)
71)

Oork.boek Gron. Drenthe NO 129.
W.U.B. 111 No. 694 juncto Steinfurt p. 183.
Later verwerven de Boroulo’s Dudincwerde.
Sloet No. 873 en W.U.B. 111 No. 724 (in vigilia Pslmarum).
72) Sloet No. 880.
73) Ibid. No. 927.
73 Diens vader Otto 11 stierf op 10 Jan. 1271 (Sloet No. 925).

73) Waarsahijnldk een bastaardbroeder. Hij sneuvelde evenals Borculo in den slag bij Woeringen (Sloet No. 851).
73) Sloet No. 931.
77) Arohief Huis Bergb, Reg. No. 21, Inv. No. 1900 en Dederich,
Annalen der Stadt Emmerich, ps.g. 72,
73) Sloet No. 957.
70) Raaer, Ov. Gedenkst. VI blz. 54.
80) Ibid. VII pag. 239 en Oork.boek Gron. Drenthe No. 133.
Boa) Burgman werden toen (in 1263)genoemde Gerardus Clenke en eiin
broeder Rodolfus. Op 25 Aug. 1248 (Overijsselsche Almanak 1854
na=. 192 iunoto Ree. van Ov. Oork. No. 37) was Stephanus (van
&denbe&?) kaste& van Coevorden.
81) Oork.boek Gron. Drenthe No. 148 en W. U.B. 111 No. 1762.
82) Ondersoheidenlijk Echterveen (bij Echten) en Zuidwolde, beide
ten Westen van Coevorden.
ss) Bijdr. Gesoh. Overijssel, VI, blz. 117.
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Te Coevorden verklaren op 22 Juli 127684) dominus schoonzoon van Hendrik van Borculo, Suetherus de
Hin(ri)cus miles de Borclo, burgravius Covordie et sui Merevelde, Gerhardus de Langen en Alhardus . de
liber& dat hij tezamen met dominus Hinricus de Elethe Heydene.
(Eelde), schout van Drenthe, en dominus Rodulfus Weger,
Ingevolge dit verdrag werd dus Hendrik evenals
milites, een geschil heeft bijgelegd tusschen het convent Loon’s overige hier genoemde magen en vrienden vervan St. Maria ten Campe bij Coevorden (toen reeds plicht een nieuw leenmansohap te aanvaarden, dat beals Bernardijner nonnenklooster te Assen gevestigd) en stemd was om Mark’s invloedaanmerkelgk te versterken.
de burgers van Dalen over het moeras tusschen de erven Of dit leenmanschap ook inderdaad tot stand kwam?
Venehus en Pathhus.
Wij weten alleen, dat de oneenigheden tusschen Loon
Voor zich zelven verkreeg hij daarbij het voordeel, en Mark later herleefden, maar het is hier de plaats
dat het convent jaarlijks van Pathhus een pot of kop niet daarop dieper in te gaan.
boter, van de weide Burchmad drie jonge hanen en
Dezelfde bisschop van Munster beslechtte het volvan Venehus mede drie jonge hanen aan het kasteel ‘gend jaar, op 26 Aug. 1279s?), te Bocholt een geschil
te Coevorden zou moeten opbrengen. Wegens nieuwe tusschen bedoelden heer van Nahuys (Ahaus) en de
moeilijkheden komt deze z.g. boter- en hanenpacht, gelijk burgmannen van Nyenborch, ter eenre, en de burgers
nader zal blijken, in 1316 en 1341 wederom aan deorde. van Groenlo, ter andere zijde. De burgmannen, die den
Als de elect van Utrecht op 23 Juni 1277 86) het graaf van Qelre schade hadden gedaan, zouden zijn
kasteel ter Horst, alsmede den tol en het gerecht van leenman blijven of worden en acht, dagen te Zutphen
Renen aan den ridder Johannes dominus de Cuuc (Jan in leisting komen. De uitvoering van een gedeelte der
van Kuyk) verpandt in tegenwoordigheid van tal van regeling vertrouwde de bisschop toe aan den dominus
prelaten, ridders en knapen, zijn Henricus dominus de de Borclo, den dominus de Bronchorst en Fredericus
Borcklo miles evenzeer als zijn halve zwager Swederus de Rethe, milites, die als arbiters zouden optreden.
de Voe(r)ste famulus, alsook Arnoldus de Almlo miles,
In 1280 ss) wordt ,het verdrag met den Heer van
Henricus de Almlo en Wilhelmus de Bochorst famuli, Borculo” gesloten, waarbij meergenoemde Arnoldus van
mede van de partij.
Almelo en diens zoon Egbert aanwezig zijn. Welk verKort daarna veroorzaakte Henricus’ stiefbroeder, drag hier bedoeld wordt, gaan wij nog na; het zal
graaf Herman 11 van Loon, veel onrust in den lande. eventueel in een naschrift worden aangegeven.
Deze toch geraakte door zijn bondgenootschap met den
Vier jaren later, alzoo in 1284, ontmoeten wij den Heer
Aartsbisschop van Keulen in oorlog met Engelbert, van Borkulo op staatkundig gebied tij_tens den Limburggraaf van der Mark, dien hij in den herfst van 1277 schen successie-oorlog, welke in 1288 zgn dood zou veroorin het Tecklenburgsche gevangen nam en vandaar naar zaken. Zoowel graaf Reinoud 1 van Gelre, Borculo’s
zijn slot te Bredevoort sleepte, waar de oude graaf leenheer, als hertog Jan 1 van Brabant maakten aanmeer uit gramschap over de ondervonden bejegening spraak op het opengevallen hertogdom Limburg. Laatstdan aan de bekomen wonden op 16 Nov. 1277 overleed. genoemde had graaf Floris V van Holland de gelegenheid
Engelbert’s zoon, graaf Everhard van der Mark, zijns gegeven om in Qelre te vallen en aldaar veel schade
vaders dood wrekend, rukte nu het Lonsch gebied bin- aan te richten. Daarop onderwierpen de twee graven
nen en vermeesterde na eene langdurige belegering het op 9 Aug. 1284 89) te Utrecht hunne hoofdgeschillen
Bredevoortsche kasteel, dat daarop verwoest werd. Kort aan de uitspraak van Koning Eduard van Engeland,
vó& 16 Juni 1 2788 “) werd vervolgens door bemiddeling door wiens afgezanten tevens een wapenstilstand werd
van bisschop Everhard van Munster een vredesverdrag getroffen, terwijl over daden, gedurende den wapengesloten, dat voor Hermannus de Lon nobilis zeer stilstand bedreven, de uitspraak zou geschieden door
vernederend was. Hij moest zijn allodiale bezittingen Arnold van Hemeskyrk (Heemskerk), den heer van
aan graaf Everhard van der Mark afstaan om ze als Burclo, ridders, Giselbert proost van Deventer en Gerard
leen van dezen terug te ontvangen, terwijl hij tevens van Leden met dominus Sewerus (Sweder) van Bescenmoest beloven het verwoest slot niet weder te zullen tam (Beusichem) als opperscheidsman.
opbouwen, v6órdat hij twee jaren lang een kruistocht
Tot de bondgenooten van graaf Reinald tegen Branaar het Heilige Land zou hebben medegemaakt. Ver- bant behoorde ook Walram van Luxemburg, heer van
der moest hij er voor zorgen, dat tien van zijn naaste Liney (Ligny), die door den graaf tot zi,in stadhouder
bloedverwanten (consanguinei) en vrienden, waaronder in het hertogdom Limburg werd aangesteld. Toen deze
in de eerste plaats zijn stiefbroeder, de dominus de met Reinald verschil kreeg over de uitgaven, wegens
Burlo, en zijn zwager, de heer van Ahus. milites, ieder Limburg gedaan, onderwierp hij de zaak op 24 April
afzonderlijk een bezit ter waarde van 100 Mark uit 1286 90) aan de uitspraak van Henri signor de Blanthun eigen goederen aan graat Everhard zouden afstaan, Mont, zijn neef, en Henri signor de Burkelor. Dezelfde
die hen er dan erfelijk mede zou beleenen. De acht scheidslieden werden als Henri seigneur de Blamont et
andere personen, wien deze opdracht ten deel viel, waren mon signeur, Henri signeur de Burkelot, chevaliers, door
de milites Hermannus de Monasterio (Herman van graaf Reinoud aangewezen op 6 Juli 1286 91), nadat
Munster, Lon’s neef), Suetherus de Alphem en Qerhar87) Sloet No. 1005.
dus de Lon (een zoon van Lori’‘’ oom Hermannus Wess) Versl. en Med. der Ver. voor Overijselsch Recht en Gesoh., 2le
renze), alsmede de famuli Suetherus de Vorste (Lon’s stuk,
1900, p. 5 (verhandeling van Mr. R. E. Hattink over het geslacht
zwager), Stephanus de Wische, de ons reeds bekende Almelo).
84) Oork.boek Grom Drenthe No. 148 en Magnin, Besturen in
Drenthe, 2e stuk le ge&, p. 37.
sLi) Zie van Mieris, Charterboek van Holland, 1, Pag. 392-393.
8s) W.U.B. III No. 1047.

801
pag:
Qo)
No.
9’)

Sloet
696.
Sloet
67, p.
Moet

No. 1079 iuncto Bondam. Charters Gelderland No. 68,
Y
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Walram den vorigen dag 92) de ter zake gedane betaling van 1200 M. had erkend.
Inmiddels zou deze graaf, die zijn aanspraken op Limburg grondde op zijn eerste huwelijk met de in 128213
overleden erfdochter Irmgarde van Limburg, een tweede
huwelijk aangaan met Margaretha, eene dochter van graaf
Guy van Vlaanderen en weduwe van prins Alexander van
Schotland. In Mei 1286 g3)- verbonden zich negentien
ridders als borg voor Reinoud, graaf van Gelre, hertog van Limburg, ten behoeve van de nakoming der
beloften, door dezen in de huwelijksvoorwaarden gedaan; onder die borgen bevonden zich ook Henricus
dominus de Borclo, Wilhelmus dominus de Brunchorst,
Gerardus domiuus de Batenburgh en Henricus de Ghelre,
frater domini comitis Ghelriae, die wij reeds in 1271
dezen graaf zagen. bijstaan.
Voor de eerste maal stuiten wij thans op een wapen
van onzen Henrious. Hoe dikwijls hij te voren ook
zegelde, zoo ontbrak toch steeds het zegel, doordat het
van de oorkonde afgevallen was. Dat van Mei 1286 is
dus het oudst bekende wapen van Borculo; het bevindt
zich te Rijssel g 4), heeft als omschrift S. Domini Henrici
mi(litis de Borcl)o en vertoont drie ronde koeken, misschien besanten. In een volgend hoofdstuk komen wij
op dit wapen terug.
Op 4 Juli 1286 95) verbindt Reinoud te Namen bepaalde inkomsten voor zijne huwelijksgift. Eene verklaring dienaangaande wordt aldaar in de Fransche
taal opgemaakt en uitgevaardigd o. a. door Willaume de
Brouchorst (sic!), Tieris de Batemburgh, Henris de Bourclo, chevaliers, en diens stiefzwager Zwederus de Vorst.
Nog slechts eenmaal verschijnt Henricus hierna in de
oorkonden. Godelinde, abdis van Elten, verpacht namelijk
aldaar aan nobili viro Henrico domino de Buro10 en zijn
erven op 9 Mei 1388 g “) de akkers Vroschehove voor
eene jaarlijksche pacht van Qén kleinen denarius.
Maar dan tijgt hij ten strijde om vervolgensvoorzin
leenheer Reinoud van Gelre op 6 Juni 1288 g 7) in den
slag bij Woeringen in het Keulsche op 65-jarigen leeftijd
te sneven. Reinoud zelf werd gevangen genomen en met
de expansie van Gelre naar het Zuiden was het meteen
gedaan; Jan van Brabant kreeg Limburg.
Gerugsteund door vele, uit dit 40-jarig tijdperk overgebleven documentaire bewijzen, hebben wij hier in
algemeene trekken de faits et gestes van dezen dynast,
tevens leenman van Gelre, onder zeer uiteenloopende
omstandigheden in het kader van zijn tijd en van zijne
omgeving kunnen schetsen. Behoudens enkele tusschenpoozen konden wij stap voor stap hem volgen.
Dat hij eene belangwekkende persoonlijkheid was, leert
ook de lofzang, dien Jan van Heelu in ,De slag van
Woeringen’lg s, a a n h e m w i j d d e :
,,Daer hilt bi eerlike ende wale,
Bi den grave Reynoude
Van Gelre, ene banier van goudegg)
Da) Sloet No. 1110, Willems, a.v., C. D. No. 69, pag. 439, en Nijhoff,
Gedenkwaardigh. v. Geld 1. No. 2.
83) Sloet NO S. 1101 en 1103 (slot), alsook De Raadt, Soeaux armoriés, 1, p. 291.
Q4) Namur No. 191.
Q6) Sloet No. 1109.
QY Ibid. No. 1148 en W.U.B. 111 No. 1350.
87) Sloet No. 1150.
98) 11, verg 6530-6539.
“) De oursiseering is van oná.
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Daer waren in drie coke; rooi99)
Die heere daeraf bleef eerlike doot
In weringe ende in groter daet.
Het was den grave van Gelre quaet,
Dat hine achter hem liet.
Des vromes ridders name hiet
H e r aeinric wan BrukeZZoe99).

:

Zoo stierf een waarachtig edelman uit dexen-riddertijd. Zijn achtergelaten gezin herdacht hem naar behooren. Agnes vidua de Borclo laat het niet bij de in
1269 getroffen regeling voor beider zieleherdenking.
Za koopt in 1288100) van het klooster Bethlehem 8
malder (moldra) rogge uit het goed Crowelscamp en
geeft deze aan dat klooster tot drie jaargetijden voor
haren man, dominus H. de Borclo, haar zelve, Otto 11
graaf van Gelre (1229-1271), alsook hare bloedverwanten en weldoeners. Waarom de vorige graaf van Gelre
hier genoemd wordt, zal ons zoo aanstonds duidelijk
worden.
Het charter wordt niet alleen door Agnes, maar ook
door Godefridus, proost van !$utphen, bezegeld; deze is,
naar onmiddellijk zal blijsken, haar zoon. Zij zelve zegelt
met een lang ovaal schild, waarop het beeld eener
vrouw, in de rechterhand een wapenschild met drie
schijven houdende en in de linkerhand een bloem. Het
zegel bevindt zich in het Rijksarohief van Gelderland] OOa)
en draagt als raudachrift s. Agnetis d(omi)ne de borclo
et de covordia.
Als ook Agnes ter ziele is, blijkt zij bij genoemd
klooster geld (denarii) en allerlei andere zaken gedeponeerd te hebben. Luidens het Cartularium van Bethlehem
dragen in een onbekend jaarlol) Godefridus, prepositus
Sutphaniensis, Henricus, Reynoldus, Godefridus, Otto,
Johannes, fratres dicti de Borculo, aan Jordanus, Kanunnik van dit klooster, op om uit dat bezit van ,pie
memorie Agnete, matre nostra” aan ,,illustri viro
Reynoldo, comiti Gelrensi, ac domicelle Marie10 s), sorori eius, nostris consanguineis” . . T . (de rest ontbreekt).
Alzoo waren de Borculo’s niet alleen aan de nobiles
van Velen in het Zuiden en het geslacht van Echten
in het Noorden, maar ook aan hun leenheer zelven,
graaf Reinoud 1, verwant. Hierdoor wordt het begrijpelijk, dat Agnes ook de nagedachtenis van Reinoud”s
vader Otto eerde, evenzeer als dat deze graaf Otto in
1262 de huwelijksovereenkomst van de kinderen Boroulo en Wisch mede bezegelde. Deze verwantschap doet
mede het hooge standpunt uitkomen, dat de Borculo’s
als dynast innamen.
In het volgend hoofdstuk komen de- kinderen ,van
Hendrik IfI en Agnes aan de- beurt voor eene bespreking.
De voornamen van twee hunner, Reynold en’ Otto,
wijzen reeds op de verwantsohap met Gelre.
(Wordt vervolgd.)
*Qo) Sloet No. 1142 en Oork.boek Grom Drenthe.No. 176.
..
loóa) Inventaris (ms.) Bethlehem No. 108.
101) Sleet No. 1142, aanteekening.
.loa) Zij was ongehuwd en 6rouwe Köln Trankeel of Tragelen (bij Lobith), waar het geslaoht van Gelre van tot tijd t&Cvertoefde en waarheen de tol van Lobith verlegd werd. Op 8 Sept. 1306 was zij niet meer
in het rijk der levenden. Vgl. Sloet NO S. 925 en 1037.
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De afkomg$.Lvan het -tot den Nederlandshen adel
behoorende geslacht Martens,

tegenhanger afgebeeld en van die twee portretten (zonder
David) zijn ook gelijktijdige copieën in de familie bewaard.
David heeft te Marseille een handel gehad in katoenen
en linnen stofien en is daar consul vanwege de StatenGeneraal geweest, in welke hoedanigheid hij er de
Gereformeerde gemeente heeft kunnen steunen. Hij is er
24 December 1666 ongehuwd overleden aan een apoplexie.
Zijn fraai, door Jacob Backer geschilderd portret doet
een zoodanig uiteinde verwachten.
De derde zoon van Hans Martens, Carel, is nog niet
besproken, omdat hij de eenige is, die het geslacht heeft
voortgezet, en dit aanleiding geeft om iets uitvoeriger
cver hem en z%n kinderen te handelen. Hij was slechts elf
jaar oud, toen zijn vader, wiens vijftiende kind hij was,
kwam te overladen. Zijn voogden zonden hem naar de
Leidsche Academie, waar hij 8 Juni 1627 tot doctor in de
beide rechten promoveerde en 9 November d.a.v. huwde
met Petronella van Vorst. Deze was 10 Augustus 1699
geboren te Leiden als dochter van den in 1624 overleden
Aelius Everardus Vorstius, professor in de botanie en de
medicinen en lijfarts van Prins Mauritses), en Geertruyd
van Vorst. De bruiloft werd in de galerij van den hof der
Academie gevierd. Hij is vervolgens te Utrecht gaan
wonen (omstreeks Nieuwjaar 1628) in een gehuurd huis
aan de Kromme nieuwe gracht bij de St. Hieronymusschool. Waarschijnlijk verwachtte hij iets van de voorspraak van zijn invloedrijken zwager Anthony van Hilten,
den griffier van de Staten van Utrecht, tevoren secretaris
van Prins Maurits. Deze was in 1621 getrouwd met zijn
drie jaar ouderen zuster Johanna27). Bovendien had zijn
vrouw familie te Utrecht, onder wie haar aangetrouwden
oom, den hekenden Aernt van Buchel, met wien zg zeer
bevriend waren. Mr. Carel Martens vestigde zich te
Utrecht als advocaat, legde er 26 Januari 1633 den
burgereed af en zag zich in Mei van dat jaar, waarschijnlijk
met de hulp van Van Hilten, benoemd tot ontvanger der
gebeneficieerde goederen ‘s Lands van Utrecht en van die
van het convent Marienborch teSoest. Utrecht was destijds
geen ongeschikte plaats voor menschen van onverdacht
Calvinistischen huize om een ambt te krijgen, aangezien
de meeste vooraanstaande families daar niet met de
heerschende richting meegegaan waren.
Inmiddels was Petronella van Vorst reeds overleden,
n.1. 12 April 1630, terwijl hunne beide kinderen haar
voor waren gegaan. Mr. Carel Martens hertrouwde te
Vlissingen 19 September 1634 met Jacoba Lampsins,
dochter van Jacques en Jacomina Swaen. Ook tot dit
huwelijk heeft, blijkens bewaarde correspondentie, Van
Hilten zijn medewerking verleend. Jacoba Lampsins
was een rijke wees. De bekende Vlissingsche reeder en
burgemeester Cornelis Lampsins, onder wien De Ruyter
diende, was haar volle neef. De bruiloft werd ten huize
van een tante luisterrijk gevierd, hetgeen te zien is uit
de lijst der genoodigden en de quitanties die in het
famiiiearchief zijn bewaard. Merkwaardig is, dat Jacoba’s
ouders beiden Vlamingen waren (resp. te Ostende en

door Jhr. Mr. A. H. M ARTENS VAN SEVENHOVEN.
(Vervolg en slot van LIII, 247.)
Uit zijn eerste huwelijk heeft Hans Martens vier kinderen gehad, van wie QQn jong is gestorven, uit zijn tweede
huwelijk dertien kinderen, van wie er vier jong stierven.
Al deze kinderen zijn te Amsterdam geboren, Aan verschillende kinderen heeft hij oud-testamentische namen
gegeven, maar het is zeer opvallend, dat geen van de
zeventien den naam van zijn vader Franchois kreeg. De
breuk, door het geloofsverschil tusschen vader en zoon
ontstaan, was daar le groot voor.
Van de twaalf kinderen, die hun vader overleefden,
waren acht dochters, die allen gehuwd zijn geweest. De
vier zonen heetten Hans, uit het eerste huwelijk geboren
29 Juli 1683, Daniel, geboren uit het tweede huwelijk 21
September 1596, Carel, geboren 26 Januari i 60+, David,
geboren 20 November 1606.
Hans Martens jr. heeft volgens het memorieboek een
zoon Johannes gehad, alsmede twee dochtersas). Het
memorieboek bevat een uitvoerige beschrijving van zijn
dood en begrafenis, die onder zeer bijzondere omstandigheden plaats hadden te Maastricht: 4 September 1630
stierf hij daar plotseling op een kar, waarmee hij van
Thienen was komen rijden, vóór de herberg op straat in
de armen van zijn vrouw en het heeft veel moeite en
geld gekost, hem, den ketter, begraven te krijgen. Het
zou waarschijnlijk niet moeilijk zijn, meer over hem en
zijn kinderen op te sporen, maar het zou ons te ver voeren,
hier dit uitgestorven takje der familie te behandelen24).
Daniel Martens, van wien reeds gezegd is, dat hij in de
compagnieschap tot voortzetting, van de zaken van zijn
vader heeft gezeten, huwde te Amsterdam 18 December
1618 Geertruyt Hem. Hun eenige zoon, ook Daniel geheeton, is 8 September 1649 ongehuwd overleden te Marseille, waar hij bij zijn oom David in de leer was. Verder
hebben zij een dochter Christina gehad, die getrouwd was
met Vincent van Doeyenburg en slechts ongehuwde kinderen had, van wie de laatste in 1723 overleed en de afstammelingen van haren oudoom Mr. Carel Martens te Utrecht
tot haar erfgenamen insteldez5). Daniel Martens is 28
April 1646 te Amsterdam overleden en bij zijn eerder
overleden vrouw in de Zuiderkerk begraven. Wij kunnen
ook hen en hun uitgestorven nakomelingschap hier
laten rusten.
David Martens, het zeventiende kind van Hans Sr., is
als kleine jongen afgebeeld bi,j de knie van zijn vader op
diens portret, dat nog in het bezit is van zijn afstammelingen. ,,David, aet. s. 7, 1612” staat boven het hoofd
van ‘t knaapje en daar dit 20 November 1606 was geboren
en dus acht dagen na den dood van zijn moeder 7 jaar
was geworden, moet het portret kort na haar overlijden
zijn gemaakt (of althans voltooid) en ongeveer een jaar
v&ór het overlijden van den vader. De moeder is op een
23) De moeder van deze kinderen zou Hester Tullekens van Arnhem

geweest zijn. Dit moet een vergissing zijn, maar wie de moeder dan
wel was, is nog niet gebleken.
24) De Utrechtsohe familie Van Westrenen stamde in de vrouwelijke
lijn van hem af.
%5) Het familiearchief Martens bevat dientengevolge papieren, afkomstig van dezen tak en ook van de Doeyenburg’s, die oorspronkelijk
te Culemborg thuis behoorden. Tot de nalatensohap behoorde nog een
aandeel in het huis den Otter van Hans Martene, dat toen is verkocht.

%) Een aanteekeningboekje van Mr. Gare1 Martens, dat in het
familiearchief berust, bevat uitvoeriger en vollediger mededeelingen
)ver hem en zijn gezin dan het Nieuw Biografisch Woordenboek.
De portretten van hem en zin vrouw zin in 1803 door Mr. J. C.
Martens aan de Leidsohe Universiteit gesohonken.
27) Haar portret, door Moreelse geschilderd, maakt deel uit van een
partiouliere verzameling te New York. Een gelijktijdige copie is in
iet bezit van de afstammelingen van haar broeder en hangt naast
3en portret van haar man door Janson van Ceulen.
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te Nieuwpoort geboren) en dat dus de kinderen uit haar
huwelijk met Mr. Carel Martens geheel Zuid-Nederlanders van afkomst zin geweest.
Met zijn tweede vrouw heeft Mr. carel Martens
gewoond in een gehuurd huis aan het Oudkerkhof. Hij
heeft daar een schilderijenverzameling aangelegd, waartoe
o. a. een Rembrandt heeft behoord. Zijn weduwe bracht
die schilderijen over naar een huis aan de Nieuwe gracht
bij den Pausdam, dat zij na zijn overlijden van de erven
D’Ablaing kocht. Dat overlijden vond plaats 20 Mei
1649. Hij werd begraven in de Janskerk en had volgens
het memorieboek een groote begrafenis, ,,alsoo van al
de warelt bemint was”. De gemeente van Utrecht had
hij gedurende een aantal jaren als diaken en ouderling
gediend. Zijn vrouw is hem eerst 6 Mei 1667 in het
graf gevolgd * *).
Mr. Carel Martens en Jacobá Lampsins hebben, behalve eenige jong gestorven kinderen, drie zonen en
een dochter gehad, te weten Jacob, geboren 24 December
1636, Carel, geboren 26 September 1638, David, geboren 24 Mei 1643, Elisabet, geboren 29 Maart 1646. Jacob
en Carel zijn te Utrecht in de rechten gepromoveerd, doch
Jacob is de eenige der zonen, die in het huwelijk is
getreden. Mr. Carel Martens Jr. is geweest kanunnik
van St. &Marie, gecommitteerde in de Generaliteits-Rekenkamer en in de admiraliteit op de Maas en bewindhebber der Oostindisohe aompagnie ter kamer van
Amsterdam. David Martens is gedurende eenige jaren
consul te Marseille geweest als opvolger van zijn gelijknamigen oom, doch na het overlijden van zijn moeder
heeft hij zich in haar huis te Utrecht ambteloos gevestigd
met zijn broeder Carel. De laatstgenoemde is daar overleden 4 October 1703, David 24 November 1723. Voor hun
vermaak in den zomer hadden zij het buitentje Bloeyendaal
aan den Biltschen steenweg. Zij lieten zich schilderen
door Nicolaes Maes, die ook hun getrouwden broeder en
zijn vrouw heeft vereeuwigd. Hunne zuster Elisabeth
huwde 6 November 1674 aan de Bilt met Anthony Godin,
heer van Cockengen en Spengen, wien zij zes zonen schonk.
De oudste broeder, Mr. Jacob Martens (de man van
het ,,memorieboeck”), is 27 Januari 1663 gehuwd met
Aletta Pater, de 11 April 1641 te Utrecht geboren
doohter van wijlen den Utrechtschen schepen Mr. Johan
Pater en van Anthonia Wttewaal, die een dochter was
van den schilder, tevens raad in de vroedschap, Joachim
Wttewaal. Aletta Pater, die zeer vermogend was, heeft
vóór haar huwelijk het huis aan de noordzgde van het
St. Janskerkhof gebouwd, waar de familie 260 jaar heeft
gewoond. Zij had verwanten in Amsterdamsche en
Utrechtsche regentenkringen, een omstandigheid, die er
vrij zeker toe meegewerkt heeft, dat Mr. Jacob Martens
in 1670 zitting heeft genomen in de Utrechtsche vroedsohap, waar zijn afstammelingen tot aan de revolutie
van 1796, met kleine onderbrekingen, op het kussen
ziin gebleven. Van 1636 tot 1691 was hij gecommitteerd
in de finantiekamer ‘s Lands van’ Utrecht.
Uit de omstandige en zeer nauwkeurige boekhouding,
die van dit echtpaar in het familiearchief is bewaard,
kan men zich een duidelijk beeld vormen van hun vermogen en hunne huishouding. Zij bezaten door erfenis

en aankoop vele höfsteden in de provincie en hebben
aan de Bilt de buitenplaats’ Beersohoten aangelegd, die
tot 1769 in de familie is gebleven. In hun huis aan
het Janskerkhof hadden zij een groote sahilderijenverzameling, in hoofdzaak uit werken van Utrechtsche
meesters bestaande, waaronder vele van Joachim Wttewaal 2s). Mr. Jacob Martens is in dat Kuis overleden
29 November 1693, zi@ vrouw eerst 1 Maart 1726.
Van hunne vier zonen is één jong gestorven en alleen
de jongste, Mr. Jacob Martens, die van 1671 tot 1729
heeft geleefd, is getrouwd. Deze is o. m. eerste burgemeester der stad en gedeputeerde ‘s Lands van Utrecht
geweest. Uit zijn huwelijk met Deliana Margareta Voet
van Winssen zijn twee takken van het geslacht voortgekomen, waarvan de jongste is uitgestorven in 1874,
de oudste sinds 1829 tot den Nederlandsohen adel behoort.
Sedert de familie (in den tijd van Mr. Jacob Martens
en Aletta Pater) tot de Utrechtsohe aristocratie is gaan
behooren, is haar geschiedenis nit een meer algemeen
gezichtspunt minder belangwekkend dan die der voorgaande generaties, welker lotgevallen hier in ‘t kort zLJn
geschetst.

2s) Zij was volgens het memorieboek 53 jaar oud, toen zij stierf en
zal dos in 1613 of 1614 geboren zijn. Haar doop is eohter te Vlissingen
niet gevonden ; wel die van Jaoguemientje, dochter van dezelfde
ouders, 7 Nov. 1606.

B I J L A G E.

Stamreeks.

1. Rombout Mertens, te Rijsbergen 3, tr. Adriane
Beatrijs, dr. van Cla’us en Mechtelt de Lathouwer.
11. Peter Mertens, wonende en gegoed te Rijsbergen,
t (Juni 1606), tr. ?
111. Gielis Mertens, geb. te Rijsbergen (c. 1480), in het
vleeschhouwersgilde te Antwerpen 1606, deken van
dat gilde, lid van den Breeden en van den Maandagschen Raad der stad, t (v66r 16 Maart 1666),
tr. Antwerpen 1607 Adriana van Bavele, dr. van
Jan en Barbele Smeets, + (voor 19 April 1661).
IV. Franohois Mertens, geb. Antwerpen (1609 ?), deken
en klerk van het vleeschhouwersgilde te Antwerpen,
lid van den Breeden en van den Maandagschen Raad
der stad, t aldaar 1684 (na Juni 20), tr. 1” (1632P)
Anna Petersdr. Godevaerts, j- Antwerpen 21 Sept.
1648, tr. 20 1649 Elisabeth de Meulenaere, dr. van
Cornelis en Catharina Sweygers, f Antwerpen 1664
(na 7 Mei), tr. 30 1664 Franchyne Matthysens, wed.
Jan Kermans.
Uit het tweede huwelijk:
V. Hans Martens, geb. Antwerpen 20 Juni 1666, poorter
te Amsterdam 16 Nov. 1681, kruidenier ald., p ald.
4 Dec. 1623, tr. 10 17 Jan. 1680 Mayken Provoost,
dr. van Guilliam en Mayken Eermans, -l- Amsterdam
6 Sept. 1684, tr. 20 Middelburg 3 Nov. 1686 Mayken
Baccher, wed. Jacques Peerboom, geb. Poperingen
30 Maart 1666, t Amsterdam 12 Nov. 1612.
Uit het tweede huwelijk:
VI. Mr. Gare1 Martens, geb. Amsterdam 26 Januari
1602, advocaat te Utrecht 1628, burger ald. 26
Jan. 1633, ontvanger der gebenefioieerde goederen
‘s Lands van Utrecht, rentmeester der abdijgoederen
van Mariënborch te Soest, t Utrecht 20 Mei 1649,
tr. 10 Leiden 9 Nov. 1627 Petronella van Vorst, dr.
van prof. Aelius Everardus en Geertruid van Vorst,
29) De familie bezit daarvan thans alleen nog de portretten, door
hem van zijn vier kinderen en zin sohoonzoon Pater gesohilderd.
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geb.ald 10 Aug. 1699, t Utrecht 12 April 1630, tr.
20 Vlissingen 19 Sept. 1634 Jacoba Lampsins, dr.
van Jacques en Jacomina Swaen, geb. (ald. in 1613
of 1614?), t Utrecht 6 Mei 166’7.
Uit het tweede huwelijk:
VII. Mr. Jaoob Martens, geb. Utrecht 24 Dec. 1636,
raad (1670) en schepen ald., gacomm. in de kamer
van finantie en rekening ‘s Lands van Utrecht 16%
1691, t Utrecht 29 November 1693, tr. ald. 27
Januari 1663 Aletta Pater, geb. Utrecht 1 A p r i l
1641, + ald. 1 Maart 1726, dr. van Mr. Johan.en
Antonetta .Wttewaal.
VIII. Mr. Jacob Martens. Enz.
Errata.
Kol. 237, regel 25 v/b: navolginge, moet zijn: vervolginge.
,, : Bordinck.
,, 242, n 23 n :
Bodinck,
»
143,
n : September.
25 :
April,
niet 18: Ge>;lenkstuiken; moet zijn: Gedenkschriften.

K O R T E MEDEDEELINGEN.
Nieuwe Gemeente-, Watergchaps- en
Veenpolderwapens.
Bij Koninklijk Besluit van 9 Mei 1936, No. 60, is
aan . ,, De Groote Veenpolder in WeststellingKerf’, provincle Friesland, het navolgende wapen verleend :
In goud een gaande griffioen van keel, de staart
tusschen de achterpooten doorgeslagen; en een schildvoet geschakeerd van liggende blokjes van zilver en
sabel in vier rijen, elke rij van zeven blokjes.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.
Bij Koninklijk Besluit van 9 Mei 1936, No. 60, is
aan het Il’n terschup ,_lJmedam”, gevestigd te Koudum,
provincie Friesland, het navolgende wapen verleend :
In keel een Sint Andrieskruis van zilver.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.
BCj Koninklijk Besluit van 9 Mei 1936, No. 60, is
aan het I+‘aterschap ,De Ontginning” in de gemeente
Weststellingwerf, provincie Friesland, het navolgende
wapen verleend :
In goud, gekapt met sabel, drie klaverbladeren van
sinopel, geplaatst 1 en 2.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.
Bij Koninklijk Besluit van 9 Mei 1936, No. 60, is
aan het !Vaterschap ,, Tietjerk”, gelegen in de gemeente
Tietjerksteradeel, provincie Friesland, het navolgende
wapen verleend :
In goud, omboord van azuur, een jachthoorn van
sabel, beslagen van ,hetzelfde en gesnoerd van keel.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.
Bij Koninklijk Besluit van 9 Mei 1936, No. 61, is
aan de Gemeente Onstwedde, provincie Groningen, het
navolgende wapen verleend :
In sabel drie dwarsbalken van zilver, met een gouden
vrijkwartier, waarin een dubbele adelaar van sabel, in
een hartschild van azuur met een korenschoof van goud.
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Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
3laderen en twee paarlen.
Bij Koninklijk Besluit van 13 Mei 1936, No. 76, is
San den Peenpolder ,Delfstrahuiaen” in de provincie
Friesland, het navolgende wapen verleend :
In keel twee schuingekruiste veenderij-schoppen van
goud, de bladen naar beneden gewend, en een schildvoet geschakeerd van liggende blokjes van zilver en
sabel in vier rijen, elke rij van zeven blokjes.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.
Bij Koninklijk Besluit van 13 Mei 1936, No. 76, is
aan den Veenpolder van Echten, gevestigd te Echten,
provincie Friesland, het navolgende wapen verleend :
In keel een rijksappel van goud en een schildvoet
sesohakeerd van liggende blokjes van zilver en sabel
Ln vier rijen, elke rij van zeven blokjes.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.
Bij Koninklijk Besluit van 13 Mei 1936, No. 76, is
aan den Hasker Peenpolder, gelegen in de gemeenten
Haskerland en Heerenveen, provincie Friesland, het navolgende wapen verleend :
Doorsneden :
1. in goud een springende haas van keel op een
grasgrond ;
2. geschakeerd van liggende blokjes van zilver en
sabel in acht rijen, elke rij van zeven blokjes.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.
Bij Koninklijk Besluit van 13 MG 1936, No. 76, is
aan den Veenpolder ,De Deelen”, gelegen in de gemeenten Haskerland, Heerenveen, bpsterland, Utingeradeel, provincie Friesland, het navolgende wapen verleend :
In keel twee versmalde dwarsbalken van zilver en
een schildvoet geschakeerd van liggende blokjes van
zilver en sabel in vier rijen, elke rij van zeven blokjes.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.
Bij Koninklijk Besluit van 13 Mei 1936, No. 76, is
aan het Waterschap ,De Riedpolder”, gevestigd te Frab
neker, provincie Friesland, het navolgende wapen verleend :
In azuur een golvende dwarsbalk van zilver, vergezeld boven van drie rozen van goud, naast elkander,
en beneden van een gouden korenschoof gebonden van
hetzelfde.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.
Bij Koninklijk Besluit van 13 Mei 1936, NO: 76, is
aan het K’aterschap ,Scharnegoutum c. a.“, gelegen in
de gemeenten Baarderadeel, Hennaarderadeel, Sneek en
Wijmbritseradeel, provincie Friesland, het navolgende
wapen verleend :
Schuingevierendeeld :
boven in azuur een zespuntige ster van goud;
rechts in goud een roos van keel;
links in goud een lelie van azuur;
beneden in sabel een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen, mede van goud.
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Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.

2. Jacoba, gedoopt 9 Januari 1674 te ‘s-Gravenhage,
trouwt 16 Mei 1704 Dirck van der Leden, jonge man,
’ wonende tot Cuylenburgh;
3. Johannes, gedoopt 7 Juni 1676 te ‘s-Gravenhage;
4. Naria, gedoopt 2 Juni 1677 te ‘s-Gravenhage;
6. Maria, gedoopt 1 September 1679 te ‘s-Gravenha,ge;
6. Anna Catharina, gedoopt. . . ., ondertrouwt 14 Februari 1694 Harmanus oan der Yoesel, jonge man,
geboren te ‘s-Gravenhage; voor haar lijk wordt 19
Juni 1700 impost voor het begraven betaald ;
7. Willemina, gedoopt.. . ,, trouwt 6 October 1712 Dnniel
Vìncentius, jonge man van Middelburgh; voor haar
lijk wordt 14 Januari 1722 impost voor het begraven
betaald ;
8. Renrick, gedoopt . *. .) voor zijn lijk wordt 6 October
1727 impost voor het begraven betaald.

Bij Koninklijk Besluit van 26 Mei 1936, No. 48, is
aan den Grooten Sint Johannesga’ster Veenpolder, gelegen in de gemeente Haskerland, provincie Friesland,
het navolgende wapen verleend :
In keel een bovenkruier-watermolen van goud el3. een
schildvoet geschakeerd van liggende blokjes van zilver
en sabel in vier rijen, elke rij van zeven blokjes.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.

Wisch.
(LI, k. 460-467.)
Op 22 April 1260 ‘) belooft Henricus miles de Almelo zijne hulp aan Theodoricus, den oudsten zoon van
den graaf van Cleve, tegen een ieder, behalve den bisschop en de kerk van Utrecht. Dit geschiedde te Utrecht
in tegenwoordigheid o. a. van dominus Stephanus de
Wische. Wij meenen dezen ridder te mogen beschouwen
als een jongeren zoon van den gelijknamigen nobilis,
die in 1264 dood was, en dus als een jongeren broeder
van Theodericus heer van Wisch (1234-1274). Naar
de toenmalige Leitnamensitte zou de Stephanus van
1260 dan een gelijknamigen oudsten zoon kunnen hebben.
Waarschijnlijk kunnen wij als zoodanig aanmerken den
miles Stephahus de Wische, die op 31 Dec. 1289 den
graaf van Cleve in eene belangrijke aangelegenheid als
eerste getuige ter zijde staat. Wij vermeldden hem reeds
aan het slot van 5 11 van onze desbetreffende verhandeling, doch wisten hem toen nog niet eene bepaalde
plaats in de stamreeks aan te wijzen.
J. DE G R O O T.

VRAGEN’ EN ANTWOORDEN.
Aeyelts-Krekels-van Toll. Gevraagd data etc. van :

Daniël Aeyelts, tr. te ? den ?
b. Johanna Krekels.
c. Hun zoon Daniël Aeyelts, fabrikant, geb. Amstersterdam 15 Juli 1813, tr. te? den?
d. Caroline Qerardine van 2011.
Tevens gevraagd de namen en data van de ouders
van C. Q. van Tol1 en de wapens Aeyelts, Krekels e n
vati Toll.
VAN DER LELY.
Heemstede.
a.

Baen (de). (LIII, 223). Ter beantwoording van de
vraag betreffende de familie van den schilder Johan de
Baen moge dienen, dat door mij een onderzoek naar
deze familie wordt ingesteld en de resultaten daarvan
te gelegener tijd zullen worden vermeld. Een zéér
vluchtig onderzoek te Haarlem naar de ouders van
den schilder leverde nog geen resultaten op.
Betreffende zijn gezin kan reeds het volgende worden
medegedeeld. Hij ondertrouwt 12 April 1666 te ‘s-Gravenhage Maria de Kinderen, jonge dochter, geboren te
‘s-Gravenhage, dochter van Huybert Jacobss de Kinder
en van Wilhelmina van Doorn.
Kinderen :
1. Jacobus, gedoopt 4 Maart 1672 te ‘s-Gravenhage
(waarschijnlijk de schilder Jacob de Baen);
1) Vers]. en Med. der Ver. voor Overijsselsch
stuk, 1900, p. 29.

Recht en Gesch., 21e

Voorts werd nog gevonden:
16 Juli 1677 werd een graf geopend voor het kind
van den heer Johan de Baen;
27 Juni 1679 idem;
26 October 1679 idem;
24 October 1698 werd betaald aan impost voor het
begraven van Johan de Baen (waarschijnlijk dus de
sub 3 genoemde).
De schilder zelf overleed in 1702 te ‘s-Gravenhage,
den 7 Maart werd voor het begraven van zijn lijk
impost betaald.
In 1703 waren van de kinderen nog in leven W’illemina, de sub 7 genoemde, Jacoba, de sub 2 genoemde
en Henrick (minderjarig), de sub 8 genoemde. Aangezien
laatstgenoemde voor zoover bekend ongehuwd overleed,
heeft de schilder de Baen geen nakomelingen in de
rechte lijn.
Ir. CH. C. V A N D E R VLIS.
Leeuwarden.

Camper-Blom. Gevraagd data etc. van:

a. Petrus Abraham Camper, tr.. te ? den P
b. Johanna Sara Ma-aretha Blom.
Tevens gevraagd de namen en data van de ouders
van Johanna S. M. Blom.
V AN DER L E L Y.
Heemstede.

Deibel. Op 12 Nov. 1834 werd te Leeuwarden geb.
Qeorge August Ij., zn. van Qeorge D. en Elisabeth Knauff,
die in 1867 te Arnhem woonden. Weet iemand, wie de
voorouders waren van laatstgenoemd echtpaar en kan
iemand de verschillende data enz. opgeven? Deze familie
zou te ‘s-Gravenhage een kolenhandel hebben gehad.
Batavia.
B. v. T. P.
Engelenburg-van Braam. Gevraagd data etc. van
het echtpaar FredeGk Jan Engelenburg en M a r i a Catharina Albertina ran Braam,
Hun zoon Mr. Lucas Ecgelenburg, geb. Vollenhove
23 April 1781,’ tr. Elisabeth van Staveren.
Tevens gevraagd het wapen E n g e l e n b u r g .
Beemstede.
V AN DER L E L Y.
Haer (van der). (LIII, 264). Rutger van der Haèr
vond ik vermeld in het testament, dat zijn ouders op
8 September 1636 maken voor notaris A. Kemp te
Gorinchem (A. R. A. dl 3976). Die ouders heeten daarin
J a n Petersz van der Haer, schoenmaker, en Brietgen
Rutgersdr. Uit het testament blijkt, dat hun zoon Rutger
gehuwd was.
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In het t r o u w b o e k d e r H e r v o r m d e n t e G o r i n c h e m
vònd ik twee huwelijken van hem. Hij trouwt nl. le
(ondertrouw 26 Juni 1623) Allneken Jans de Groot, j.d.
van Gorinchem en 20 (ondertrouw 2 Mei 1627) Cuentie/l
1euG van Giessen int lande v a n A l t e n a .
In het protocol van Notaris Kemp dl. 3976 vond ik
voorts een ontwerp-testament van hem - het stuk is
doorgehaald en niet gedateerd, maar vermoedelijk van
November 1639 - waarbij Rutger Jansz van der Haer,
schoenmaker, institueert Cuyntgen Toenisdochter sijne
huysvrouwe in een kintsgedeelte neffens zijn voordochter
Evertgen Rutgers, bij hem testateur verweckt sen Annekeu Jans sijue voorgaende huysvrouwe en sijne naekinderen bij de voors. Cuyntgon des testateurs tweede
en jegenwoordige vrouwe geprocreert.
Nu wetende wie haar moeder was, vond ik in het
doopboek, dat op 22 Sept. 1623 werd gedoopt: El*ertgen
‘t k i n d t v a n R u t g e r Jansz. schoemaker ende van Anneken Jans.
Op 29 Juli 1642 verschijnt voor Not. Kemp (dl. 3977)
Evertgen Rutgers van der Haer, j.d. oud omtrent 19
jaren, cloeck en gesonts lichaems en testeert ten beh o e v e v a n R u t g e r J a n s v a n d e r Haer, h a a r v a d e r .
Zij onderteekent de acte als Evertyen v. d. H., wat d a n
nu vervormd is tot Everdina.
H. WIJNAENDTS.
‘s-Brarenhage.

Haer (van der). (LIII, .264). Eene genealogie run
der Haer komt voor in het wapenboek van Jan van
Kuyl, eigendom der. gemeente Gorinchem, thans in bruikleen bij de vereeniging ,Oud-Gorcum”, G a s t h u i s s t r a a t
te Gorinchem. Deze genealogie behandelt het Gorin’
ohemsche geslacht carz der Haer.
J. K A L F F .
Hillegersberg.
Hol(t)sboer. Het Geboden Boeck van de Groote Kerk
te Arnhem bevat d.d. 30 Sept. 1724 de inschrijving
v a n P h i l i p Holtsboer, J. Mn. Soldaat in ‘t Regimt. v a n
de Hr. Overste Lawik, me.t Johanna Smits.
Genoemde Holtsboer, later Holsboer, was R. K. Zijn
herkomst wordt niet vermeld; de naam werd voordien
niet te Arnhem aangetroffen.
In welke streken komt deze geslachtsnaam vóór 1700
voor? Waar bevinden zich de stamboeken van genoemd
Regiment 3
J. J. VüRTnEIM GZ N.
‘s-ff ravenhage.

personen opgeven .en bestaat er verwantschap tusschen
deze familie en, den generaal Kellermann, die zich bij
Valmy heeft onderscheiden? Alle mededeelingen zijn welkom. Bekend is wat in De Villiers wordt vermeld over
een Kaapsche familie(tak) uit Dusseldorf.
B. v. T. P.
Batavia C.

Knuttel-Ankervliet-Uhlenbroek. Gevraagd data etc.
van :
a. Daniël Knuttel, tr. te? d e n ?
b. Anna Catharina Ankervliet.
c. Hun zoon Pieter Knuttel, suikerrafinadeur, geb.
Amsterdam den?, overl. ald. 29 Jan. 1839, tr. te? den?
d. Elisabeth Uhlefibroek.
Tevens gevraagd de namen en data. etc. van de
ouders van Elisabeth Uhlenbroek, en de wapens Knuttel,
Ankervliet en Uhlenbroek.
V AN DER L E L Y.
Heemstede.
Meerman, (LIII, 62). De aldaar genoemde Mr. Abraham Hubert huwde te Rosmalen (met att. van den Bosch)
als weduwnaar van Vrouwe Cdharina Meerman, m e t
Juffr. Johanna van de Lobell, op 6 November .1716.
V A N ROOSIULEN.
Breda.
Noortwijck (van). (LIII, 223). Volgens Handschrift
Borger (Univ. Bibl. A’dam) was Ds. Adriunus van Noodu$jck vroeger predikant bij onze legatie te Brussel. Van
daar 1683 beroepen op het eiland Roozenburg of Blankenburg (classis Voorne en Putten). Daar overleden
in 1692.
W . vbn MAANEN.
Amsterdam.
Perk-Delfos. (LIII, 266). Antonij Perk, apotheker, als
poorter te Rotterdam beëedigd 16 Aug. 1783, begraven
aldaar 22 Nov. 1813 in de Waalsche kerk graf no. 91,
woonpl. aldaar Leuvehaven C 68, aanget. aldaar 7 Sept.
1783 met Elisabeih Delfos, toen nog wonende te Leiden,
begraven Rotterdam 24 Mei 1823 in bovengenoemd
graf, woonpl. aldaar Leuvehaven C 61.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Carel, ged. 26 Aug. 1784 (getuigen bij den
doop: Carel Delfos en Gouwetje van Lith), begraven
26 April 1786, overl. aan stuipen, huurgraf Groote kerk.
2. Cn,.olina Jacoba, geb. 20 Mei, ged. 2 4 M e i 1 7 9 1
(getuige bij den doop: Gouwetje van Lith), overl. 30
Juli 1803 aan zinkingkoorts, begraven 2 Aug. d.a.v.
huurgraf Waalsche kerk no. 20.
3. Elisabeth Baaria, geb. 26 Jan., ged. 16 Febr. 1794.
4. Jacoba Anthoda, geb. 9 Dec. 1796, ged. 6 Jan. 1796.
Zie voor Delfos te Leiden: Dr. 8. M. Ledeboer, Boekdrukkers in Nederland.
P.
R.

Keltertnann. Qeorge August Deibel, geb. Leeuwarden
12 Nov. 1834, gen. majoor N. 1. L., ridder N. L., t
Batavia 6 Nov. 1891, begr. Welt. Tanahabang afd. 1
no. 36 op 6 Nov. d.a.v., huwde le te Batavia 6 Nov.
1867 Sophia Srdoinette Kellermann, geb. Willem 1, Salatiga oud 18 jaar, dr. van R i c h a r d Jun X., kol., chef
der art. en hv. Sophia Amnlia Neys en huwde 2e hare
Sandenbergh Mathiessen. Kan iemand mij het wapen
zuster Julia Louise Kellermal~~r, geb. Ambarawa 22 Feb. beschrijven van de familie Sandenbergh Mathiessen?
1856, ged. Batavia 10 Feb. 1867.
F . W. FABIIJS.
Almelo.
Richard Jan Kellermann, geb. Minden 11 Oct. 1816,
St. Amand (de). Over het in Nederland gevestigd
=l- (?), huwde. . . . Sophiu Amelia Ne+~, geb. Ternate 28 Juni
1829, ged. ald. 23 Aug. 1829,+ Kampen 28 Juli 1900, geweest zijnde geslacht de Saint Amand, voornamelijk
dr. van Johannes Alexander N. en Johanna Cntharina een geslacht van militairen, bevindt zich een stamboomPaulus. Richard Jan K. vd. was de zoon van J o h a n fragment in het archief van ons genootschap, hoofdChristiaan Engelbert k., geb. Utrecht 16 April 1784 zakelijk ontleend aan het fragment in de Bibliotheek
(zn. van Cfotfried Richard K. en Johanna van Bieaefa) en Meerman te ‘s-Gravenhage, en bezit het Krggsge&iedkundig archief een aantal losse opgaven. Het is m i j
Petronella va,n Lakerveld.
Kan iemand de verschillende data enz. van genoemde echter niet mogen gelukken de volgende personen nader
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in verband met elkaar te brengen. Iedere inlichting
daaromtrent is welkom.
Te Zierikzee werd 1687 beroepen de Waalsche predikant Jacpues Saint Amand de Marchecille. Hij stierf
1693. Hij had een zoon Elias de Saint Amand. Is dit
de vader van Jacques de Saint Amand, gest. vóór 1667,
luitenant en gehuwd met Anna Charlotte Beyaarts?
Deze was de vader van den generaal-majoor Philippe
Claude Touroud de St. Amand (en niet Philips de St.
Amand, zooals verkeerd in bovengenoemden stamboom
ataat vermeld. Dat de man van Charlotte Beyaarts Jacques
heette en niet Philtps wordt tweemaal door acten gestaafd.
Op 19 Maart 1664 maakt Anna de St. Amand (,,Sintaman”) te ‘s-Gravenhage haar testament, erfgenamen
zijn haar oom Jan Bloot, haar ,,meue” Maria Bloot,
haar neef Laurens Roman, haar half-tante Aeltje Jacobs
en haar nicht Maria Pots. Wie is zij eu wie zijn de
genoemde erfgenamen?
Nicolaas St. Amand en Marie Thribout laten 14 Nov.
1697 in de Walenkerk te Amsterdam een zoon Thomas
doopen. Testes zijn: Nicolaas St. Amand en Marie du
Gaerd. Wie zijn dat?
Wie zijn de twee kinderen van Roris Arnoud de St.
Amand en Catharina van der Does, 31 Aug. 1733 te
Gorinchem ondertrouwd en 1 Sept. 1733 te Tilburg getrouwd? Hij lag in garnizoen te Meenen.
Wie is Qovert St. Amand, gehuwd met Johanna Kien,
geb. 1668 als dochter van Maria van Beaumont uit haar
eerste huwelijk met Mr. Rochus Kien, in tweede huwelijk met den advocaat Qodefried Wessem de St. Amand?
Het kan niet diens zoon Godfried Wessem de St. Amand,
kapitein, wezen, want deze werd in 1682 geboren.
Ten slotte: Wie was Pieter St. Amand, in 1680 en
1681 schepen van Hulst en 29 Januari 1688 aldaar
begraven? Een onderzoek te Hulst leverde geen resultaat op. Wel moet hij in nabije betrekkingen hebben
gestaan tot Qlaudina Susanna de St. Amand, eveneens
te Hulst, want hij komt als doopgetuige voor bij een
kind uit haar huwelijk met Valentijn Oostwait en met
Johan Willem Blanche. Missohien een oom? De vader
van Qlaudina Susanna was Floris de St. Amand, gehuwd
met Anna Margarieta van Wessem.
Bloemendaal.

c.

V A N WESSEM.

Wolf(f) (van der)-Ment-de Bruyn. Aan de oud-B.S.archieven van Hoorn ontleende ik de volgende gegevens :
1. Mr. Jacob van der Wolff tr. (ondertr. Hoorn, Noorder- en Oosterkerk 28 April 1731) aan huis 13 Mei 1731
Johanna Ment.

gegevens verschaffen over de kwartieren va’yL der Wolff,

Ment en de Bruyn?
Velp ((3).

M r . W. D. V.

De Friesche halve adelaar. Qaarne ontvang ik inlichtingen omtrent den zoogenaamden Frieschen halven
adelaar. Is deze altijd geheet awart op een gouden veld,
of komt hij ook wel voor als getongd van zwart en geklauwd van rood? Voor beschouwingen houd ik mij gaarne
aanbevolen.
F. W. FABIUS..
Almelo.
Ossekop en ster. Vaak treft men in familiewapens
in Nederland en in het buitenland een ossekop met een
ster tusschen de horens aan. Soms vindt men ook &n
ossekop vergezeld van meerdere sterren of andere combinaties van ossekoppen en sterren. Vaak blgkt de
oorzaak van het voeren van den ossekop te zijn, dat de
voorouders van deze geslachten leden van een beenhouwers- of slagersgilde - een in de middeleeuwen
zeer belangrijk gilde - geweest zijn.
Wat is eohter de reden, dat de ossekop vaak vergezeld
gaat van een ster?
Hebben vroeger de slagersgilden een ossekop met
een ster als embleem gevoerd P Heeft de naam van
den Zweedschen staatsman Oxenstierna ook iets met
deze combinatie te maken?
Mr. W. C: ME E S.
Wassenaar.
Onbekend wapen, In de eenigszins verminkte 170
eeuwsohe voorgevel van de boerderij, genaamd ,Pijlenburg”, kavel 68/69, gelegen op de kavel 69 aan den
Middenweg te Beemster en aldaar plaatselijk genummerd 61, bevindt zich boven de voordeur (welke in
snijwerk het jaartal 1629 te zien geeft) een natuursteenen gevelsteen, vermoedelqk óók wel uit dien tijd
en m. a. w. aangebracht bij de stichting van het huis.
Hierop staan twee wapens: 1. drie pijlen, elk schuinreohts geplaatst, en boven elkaar gerangschikt; 2. (het
sohild ruitvormig) een gekroonde en klimmende leeuw.
Helm met wrong en dekkleeden. Helmteeken een uitkomende, tot een vuist gebalde hand, houdende een
pijl uit het schild, de punt nederwaarts gericht. Geen
kleuren zijn meer ziohtbaar.
Rietstap (,Armorial GQneral” 11, Gouda 1887, bl. 604)
vermeldt ongeveer een soortgelijk wapen in voce Pijl1
(Rollande), waar evenwel het helmteeken een pijlkoker is.
Identificeering van het echtpaar, dat deze boerderij
liet bouwen, wordt verzooht.
Alkmaar.

Mr. J. BELONJE .

Uit welk huwelijk:
INHOUD l@SS, I+To. 0.
1. Catharina, ged. Hoorn 6 Mei 1732.
In Memoriam Jhr. Dr. Willem Adriaan Beelaerts van Blokland, door
2 Martinus Cornelis, ged. Hoorn 1 November 1736.
D r . T h . R . Valck Lucassen. ( M e t uortretl. - Bestuursberichten.
3. Catharina Anna, ged. Hoorn 16 October 1738.
H. H. van Dam +. - Het geslacht Bok~lo, door J. de Groot. (Vervolg).
- De afkomst van het tot den Nederlandsohen adel behoorende ge4. Jan, ged. Hoorn 16 Juni 1741.
alaoht Martens, door Jhr. Mr. 8. H. Martens van Sevenhoven. (Slot).-6. Maria ged. Hoorn 29 October 1743.
Korte mededeelingen: Nieuwe Gemeente-, Watersohaps- en Veenpolder6. Susanna Elisabeth, ged. Hoorn 3 Juli 1746, tr. Hoorn wapens; Wisch. - Vragen en antwoorden: Aeyelts-Krekels-van Toll;
(voor schepenen; brouwerij De Rode Hant) 27 Mei Baen (de); Camper-Blom; Deibel; Engelenburg-van Braam; Haer (van
der); Hol(t)sboer; Kellermann; Knuttel-Ankervliet-Uhlenbroek; Meer1781 Euert de Bruyn, overl. Monnikendam 14 Decem- man;
Noortwijck (van); Perk-Delfos; Sandenbergh Mathiessen; St.
ber 1816. (Hun dochter Johanna de Bruyn trouwde Amand (de); Wolf(f) (van der)-Ment-de Brugn. - De Friesche halve
Ds. Reytse de Vries, doopsgezind predikant te Mon- adelaar; Ossekop en ster; Onbekend wapen.
nikendam en Makkum).
Wie kan het bovenstaande aanvullen en mij nadere ’ DE N E D. BO E K- E N STEENDBUKKERIJ, v/a a. L. SMITS.
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Koninklijk ederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Iapenkunde,
Correspondentie, bestemd voor het Best nu r ,
gelieve m8n te riohten tot den seoretaris
Dr. J. Pa. DE Mosrh V E RL O R E N , Bleyenbocrg 5,
‘s-Gravenhage.
Alle overige correspondentie (niet bestemd voor Bestuur of Redaotie) te richten aan
h e t B u r e a u v a n h e t Genootsohap,
Bleyenbuzg 5, ‘s-Braucnhage.

Dit blad verschijnt aan het begin van iedere
maand en wordt aan alle leden van het Genootschap toegezonden.
Bijdragen en correspondentie, bestemd voor
het N a a n d b 1 a d , zoomede opgaven vau
adresverandering gelieve men te richten tot
den re dat t eur Dr. T B . B. VALCK LUCARS.EN,
huize Eikenrode, Driebergen.

.__~_

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

10.

No.

BESTUURSBERICHTEN.

Adres der Redactie.
Vanaf 1 October is het adres der Redactie niet
meer huize Sparrenheide, doch huize Ei ken ro de
(i-ioofdstr. 185) te Driebergen.
Tot lid zijn benoemd: .
Ca. KIES

.

.

.

.

Gen. Naj. K. N. 1. L. b.d.

.

J. SCHOEMAKER.
Techn. stud.

H.

.

.

.

.

.

.

‘s-Grure/ihoge.
Adr. Pauwstraat 35.

. . . . . . .

Delft.

Julianalaan 16.

Adreswijzigingen.
Jhr.

Mr.

C.

DEDEL .

. . . . . . ‘s-Oraverzhage.
Van Zaeckstraat 47.
H. C. F. Q. VAN D ITZEUYZEN
. . . . VeZp ((2.).

Arnh. straatweg 13.

Fv. DEB

R.

KINDEREN

T.

MUSCHART

. . . . . . . Nieuwer-Am

tel.

Barend van Doornweerdelaan 1.

. . . . . . . . Arhenz.
Eusebius Binnensingel 6.

Jhr. J.

VAN

October 1935.

LIIP Jaargang.

REI~ERSBEBO VE R S L U Y S . H a a r l e m .

Wagmweg 156.

Officieele mededeelingen betreffende
naamsveranderingen en naamstoevoegingen.
Ons medelid Jhr. P. Beelaerts van Blokland, zoon
van onzen betreurden Voorzitter, heeft aan het Bestuur
het sympathieke voorstel gedaan de door wijlen zijn
Vader verzorgde rubriek ,Officieele mededeelingen betreffende naamsveranderingen en naamstoevoegingen”
voor zijue rekening-te mogen nemen, welk aanbod met
groote erkentelijkheid is aanvaard.

De afstamming van het geslacht dt: Bye
(van der Does de Bye-Thierry de Bye),
door W. WIJNAENDTS

VAN

RWANWL

Onder de talrrj’ke families de Bye, die reeds in de
16e eeuw in tal van plaatsen van Zuid- en NoordBrabrant en van Zuid- en Noord-Holland voorkwamen,
is een riddermatig geslacht in de omgeving van Breda
eertijds het meest op den voorgrond getreden.
Het behoeft niet te verbazen, dat later verschillende
families de Bye getracht hebben hun af komst aan dit
riddermatige geslacht vast te knoopen ; tegen een dergelijk streven is ook niets in te brengen en het valt
slechts toe te juichen, mits men die aanhechting middels
bewìjzen inderdaad kan staven.
Een genealogie van het riddermatige geslacht de B y e
werd door wijlen ons Eerelid kolonel J. D. Wagner
gepubliceerd in Taxandria, jaarg. 1918, blz. 100-109
en blz. 147-166, onder den titel ,,Ee,re genealogie de
Bye”. Het artikel was een afdruk van een vele jaren
geleden door den heer Wagner op een verkooping te
Utrecht gekochte groote papieren rol, waarop een stamboom met wapens voorkwam, beginnende met Awabrosius
de Bye (h goud 3 swarle been), leefde 1230, 1248.

Het stuk mist iedere bewijsvoering, is opgesteld naar
den trant van stamboomen, waarmede men nog tot voor
40 jaar genoegen nam en is ook op tal van plaatsen
verward en onjuist. Uit het wetenschappelijk oogpunt,
waarop de genealogie thans staat, bezien, aohten wij
die genealogie waardeloos.
De tak, waaruit de later Haagsche familie de B y e
zou afstammen, wordt er niet in behandeld; zelfs de tak
de Bye, welke uit Hilvarenbeek stamt en welks leden
later officieren in Statendienst waren en korten tijd
Albrantsweerd hebben bezeten, welke tak inderdaad uit
het riddermatige geslacht stamt, komt er evenmin op
*
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voor. Hun voorouders, de heeren van Gageldonck, worden
slechts -vermeld zonder de zonen, die uit hen stammen
(zie blz. 107, 108 en 109 van bedoeld artikel). Het uitvoerigst is behandeld de tak de B,qe tot Wadensteyn, welke in
den tgd onzer Republiek te Zalt.Bommel zetelde en het
zou ons niet verwonderen, indien de stamboom bleek te
zijn samengesteld ten behoeve van deze Bommelsche
de Bye’s om hun afkomst uit het riddermatige geslacht
te bewijzen.
Twee jaren later, in jaarg. 1920 van Taxandria, blz.
177-193, heeft kolonel Wagner zijn eerstbedoeld artikel
vervolgd met een bijdrage, getiteld ,, Marcus de Bye”. Hij
begint dan de genealogie met een tot het Bredasche,
riddermatige geslacht behoorenden Jan de Bye, gehuwd
met Maria de Rouere en behandelt hoofdzakelijk en dikwijls uitvoerig den hiervoor bedoelden tak, welke uit Hilvarenbeek stamt en tijdens onze Republiek op Loevestein
qn te Woudrichem en later in Den Haag zetelde. Tot
dezen tak heeft ook behoord de schilder Marcus de Bye,
naar wien de heer Wagner zijn tweede opstel betitelde.
Volgens hem behoorde er ook toe de andere Haagsche
familie de Bye, later als can der Does de Bye bekend,
althans op blz. 179 van dit 2e artikel (Tax. 1920) schrijft
de heer Wagner bij Jan de Bye, sterft 1553, (een zoon van
Gerrit de Bye): Uit hem de nog bestaande de Bye’s en de
van der Does de Bye’s. Bewijzen hiervoor vermeldt hij
overigens niet en de afstammelingen van dezen Jan de
Bye worden ook niet door hem genoemd.
De heer Wagner besluit zijn artikel met een aantal
bijlagen, copieën van origineel6 acten van 1630-1632,
waaruit blijkt, dat deze officieren de Bye, uit Woudrichem.‘9
inderdaad uit Hilvarenbeek stamden en zich hun adellijke
afkomst toen nog zeer goed bewust waren.
Aangezien - zooals hieronder zal blijken - later getracht is ook de Haagsche familie (van der Does) de Bye te
doen afstammen van dezen Hilvarenbeekschen tak der
Bredasche ridders, willen wij thans eerst van dien tak een
overzicht geven, voor zoover noodig is om het verband
met Hilvarenbeek te begrijpen.
Een lidvan het adellijke Bredasche geslacht, n.1. Willem
de Bye, penthier (hofmeester) van Jacoba van Beyeren,
koopt 22 Jan. 1435 de heerlijkheden Gageldonck en
Hambroeck van Willem cart de Leek, heer van Bergh,
Hedel en Bijlant. Hij verkoopt deze heerlijkheden 27 Febr.
1458 (1459) 1) aan Jan van Nassau, heer van Breda, die
hem onmiddellijk daarna de heerlijkheden in leen uitgeeft,
waardoor de beleaningen ermede voorkomen in de leenregisters van Breda 2).
Willem de Bye voornoemd overleed zonder kinderen
na te laten en zijn leengoederen vererfden op den zoon
Willem van zijn broeder Jan de Bye.
Wij zullen nu in regest-vorm een aantal acten laten
volgen, waaruit de afstammelingen van dezen Willem
blij ken :
39 Nov. 1470. Willem de Bye met Qeertruyd Coleneers,
z@ huisvrouw, houdt te leen van den heere van Breda de

hoeve van Gageldonck, uit welke de penningen gaan van
wijlen Willem de Bye, onzen oom, tot behoef van de armen
vastgelegd, etc. (Dhnombrement van de leenenvan Breda).
9 Juni 1519. Jr. Qherit de Bye Willemssoone die
ontfinck na doode van j. Beertruyd Coleneers, zijn moeder, tot een volle leen de he.lft vab de hoeve van Gageldonck, etc. met alle toebehooren.
16 April 1520. Heer Willem vart den Coulster, ridder,
ontfinck tot behoef van j. Xathelyne de Bye Ghijsbrechtsdochter, zijn nicht, de huysinge van Gageldonck met de
Nederhoeve, met den Hasenbergh daar de Capelle op
staat, etc. (Leenboek van den Hage <= Prinsenhage) etc.,
Nassausche Domeinen, no. 1168, 2” ged. f” 25).
21 Febr. 1521. Juffr. Barbara de Bye met Jan van.
Hoeckelom, haar man en voogd, juffr. Katherina de Bye
met Jan van Ranst, haar man en voogd, Henrick can
Bruheae, als oom en voogd over de 6 met namen genoemde
kinderen van wijlen Jan van Brrcheze, daar moeder van
was wijlen juffr. Leonarde de Bye, benevens Qheryt de Bye,
als .oom van de voors. Jan van Bruheze’s kinderen, zijn
met elkaar gescheiden van alzulke goederen als hun door
overlijden van Willem de Bye en j. Qertruyd Coleners,
diens huisvrouw, hun resp. vader en moeder en grootvader en grootmoeder, zijn aanbestorven en toegekomen ;
van welke goederen de voors. Qheryt de Bye zijn aanpart
reeds heeft ontvangen blijkens een deellngsbrief voor
schepenen van Breda opgemaakt tusschen Qheryt vd. ter
eenre en zijn zusters ter andere zijde. (Vestbrieven van
Breda over 1521, no. 428).
9 April 1522. De gemachtigde van Jan en Philips de
Bye en Jan voornd. als gemachtigde van Willem de Bye,
hun broeder, kinderen van Gerard de Bye, verkoopen
13 morgen en 2 hont lands gelegen te Alt Heel, nog
3 morgen en 6 hont~ gelegen onder Vorstenwinokel en
3 morgen gelegen in de Wolfsappert, en nog eenige
perceelen, aàn Engbert Janss en aan andere personen;
waarna compareert Berart de Rye, die afstand doet van
deze perceelen. (Schepenregister van ‘s Hertogenbosch,
no. 123, fo 136).
11 April 1626. Gerrit de Bye ter eenre, en Jan de Bye,
zijn wettige zoon, voor hem zelf en voor heer Willem,
religieus te Tongerloo, en voor Philips, zijn broeders, ter
andere zijde, zijn met elkaar gescheiden en gedeeld, zoodanig dat Qerrit voornd. afstand doet tot behoef van zijn
wettige kinderen van het huis, hof en toebehooren, landen,
beemden, weiden en wateren geheeten G r o e n en d a e 1
onder Hilvarenbeek, met nadere bepalingen over verloopen pachten en chijnsen en te lossen renten. (Schepenregister van Hilvarenbeek, dl. 1622-1529).
24 April 1542. Jan van der Straten ontvangt tot een
vollen leen ,,bij coope en overdracht” van Gerrit de Bye
en ook van Philips de Bye, zijn zoon, ,die in de voirs.
,vercoop tegenwoordich &jnde, oick cousenteerde en op,stuytueerde als proprietaris, vermits sijn voirs. vader
,,maar tochtenair (vruchtgebruiker) en was vermit,s
,scheyden van den bedde”, de helft van de hoeve van
G a g e 1 d o n c k ‘en toebehooren, waarvan de wederhelft
van tevoren toebehoorende is aan joncvr. Kutelyne de Blye
wijlen Grhijsbrechtsdr. des voirs. Jan van der Straten
wettige huisvrouw, gelijk die helft Qerit de Bye, n a
overlijden van jufi. Qeertruyd Coleneers, zijn moeder,
is aanbestorven en gederolveerd en door hem te leen
ontvangen is op 9 Juni 1619.

1) De origineele perk. oorkonde berust in het archief der Nassausche
Domeinen, f. 258, No. 24 en is voorzien van 2 zegels; dat van Willem
vertoont: gevierendeeld, 1. en 4. de Rovere; 2. en 3. de Bye, n.1. een
beurtelings gekanteelde dwarsbalk (zonder de bijen dus). De oorkonde
is afgedrukt in Taxandria, 1918, blz. 153.
2) De heerlijkheid Gageldonnk, zijnde eerst een leen van de Hertogen
van Brabant, komt daardoor’ tot de opdracht ervan aan den Heer
van Breda voor in de te Brussel berustende registers van het ,,Cour
feodale du Brabant”, Nrs. 130, 131 en í35.
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10 December 1664 3). Philips zoon van Gerart de Bye,
en weduwnaar van A l e y t dochter van wijlen Sercaes
Schilder, verkoopt ten behoeve van zijn onmondige
kinderen een huis te Hilvarenbeek aan Boelof Schilder.
21 November 1564. ll.illem, Se).vldes, aherit, Mechtelt,
Margriete, Marye, Jenneken en Anneken, o n b e j a a r d e
kinderen “) van Philips de Bye, verwekt bij wijlen Aleyt,
zijn huisvrouw, dochter van wijlen Servaes Schilder,
nemen hypotheek op een huis te Beeck gelegen.
13 Juli 1666. IVillem zoon van wijlen Philips de Bye,
man eu momber van Elizabeth dochter van wijlen Marcx
zoon van M a r c x ‘van Qhilse, verkoopt een rentebrief
te Hilvarenbeek.
7 Februari 1669. Jouckel, Willem de Bye, Philipssoon
verkoopt een huis en hof met toebehooren ,metten
wouwer ende grachten” gelegen in de parochie van
Beeck (Hilvarenbeek) en de helft van een stuk erf geheeten Borchmansbocht onder de heertganck van Loo,
verkregen bij koop van de mombers van zijn broeders
en zusters, etc.
L a a t s t g e n o e m d e I’l’illem heeft wegens de troebelen
Hilvarenbeek verlaten, is over Breda naar Holland getrokken, waar hij edelman van den Prins van Oranje
werd ; hij is hertrouwd en is de stamvader geworden van
deu tak te Woudrichem en Loevestein hiervoor bedoeld.
In het artikel van kolonel Wagner jaarg. 1920 van Taxanaria wordt uitvoerig over hem en zijn afstammelingen
gehandeld.
Aangezien nu volgens de stamreeks van het geslacht
(otrn der Does) de Bye in Ned. Adelsboek 1919 ook Michiel
Mattheuwn. de Bye, de stamvader dezer Haagsche familie,
uit een lid der Hilvarenbeeksche fa.milie zou afstammen,
zullen wij eerst eens a0 in a0 regesten van 1470-1570
genoemde personen overzichtelgk iu stamtafel-vorm opstellen, aangevuld met enkele gegevens, aan Taxandria
1920 ontleend, en daarna aangeven hoe men de afstamming dezer Haagsche familie de Bye uit hen gevonden
meende te hebben.

Jan de Bye

(Zie de tabel in kol. 294.)

Nen vindt den op de sta,mtafel vermelden Gerrit en
zijn z o n e n *Tart, Willem en Philips terug in de reeds
genoemde stamreeks, opgenomen in jaarg. 1919 van
Nederland’s Adelsboek.
Aldaar leest men n.1. op blz. 337 voor de eerste 4
generaties :
1. &l.ard (Gerrit) de Bye, m a a k t t e H i l v a r e n b e e k
magescheid met’ zijn zonen Jan, IVillem en Philips
e n s t a a t h u n a f h e t h u i s G r o e n e n d a a l e n toehooren en verdere tqnsgoederun in de heerlijkheid
Beek, 11 April 1626.
11. ,Ja?a Qw&s de Bye, v e r k o o p t m e t ziju b r o e d e r s
W i l l e m e n P h i l i p s land in het Diesserbroek bij
Hilvarenbeek 14 Dec. 1626.
111. Matthijs ,7nnsz. de Bye, verkoopt een rente uit land
te Esbeeck bij Hilvarenbeek 6 Febr. 1666.
IQ. Michiel Matth’ijszn. de Bye, geb.
Hilvarenbeek 29
-.
Sept. 1670, week uit naar ‘s-Gravenhage, koster
der St. Jacobskerk, regent pest- en dolhuis 1629,
tr. 1 6 9 8 Qee&-zryd DzrtuJ, dr. van Govert.
Indien nu de 4 hierboven gemelde generaties inder3, De nu volgende acten zijn alle ontleend aan de Schepenregisters

van Hilvarenbeek.
4) Van deze 8 kinderen zijn blijkens cen acte van 27 Jan. 1567 dan
nog slechts 4 in leven; n.1. Willem, Servaes, Mechtelt en Anna.
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geb. 1535,
verlaat Hilvarenbeek 1569, edelman van den Prins van Oranje,
t na 1605
X 1°. E l i s a b e t h wan Gilse Marcusdr.
X 2”. 1597 Magdalena Moons, wed. Franciscus de Valdee
I (ex la)
Marcus de Bye,
luitenant op Loevestein,
krijgt. 1630-1632 verklaringen over zijn adellijke afkomst

I

hieruit een tak de By?(zie Tanandria 1920).

daad aldus van elkaar afstamden, dan zou het Haagsche
geslacht van der Does de Bye ook zijn afstamming uit
het riddermatige Bredasche geslacht de Bye gemakkekelijk kunnen bewijzen, maar a0 in de IIIe generatie gen o e m d e Matth.ys Jansz. is geen zoon van den in de 11”
generatie genoemden J a n Gerrits en de in de IQe generatie genoemde 2fichiel Matthijszn. is geen zoon van
den in de 111” g e n e r a t i e g e n o e m d e n Matthgs Janw.
de Bye.
~ In-de eerste plaats willen wij opmerken, dat volgens
!, een ouden stamboom, o.a. berustende in het later te verl melden familie-archief, Jan de Bye, de oudste zoon
v a n j r . Gekt de Bye, heer van half-Gageldonck, in
1633 ongehuwd in een tournooi werd gedood.
s) Tengevolge van dit huwelijk komen in Taxandria 1934 (blz.
47-52), in het artikel ,,Van Bruheze en aanverwante geslachten”, een
groot aantal losse aanteekeningen de Bye voor, welke ona artikel
echter niet aanvullen.
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Dat hij zonder nakomelingen overleed, blijkt ook uit
de hiervoor medegedeelde acte van 24 April 1642, waarbij Gerrit de Bye en zijn zoon Philips de helft van
Gageldonck overdragen aan Jan van der Straten. W a s
toch Jan de Bye, waarvan latere genealogiën melden,
dat hij in 1553 instede van in 1633 overleed, de vader
geweest van Matth$ Jansa. de Bye, dan had Jan voor
zichzelf of voor dit kind mede moeten optreden, ja waar Jan de oudste zoon en dus de leenopvolger was,
daar waren hij en zijn zoon Matthes tijdens den verkoop
van 1642 toch zeker de in de eerste plaats komende
belanghebbenden ; zij worden in de acten n i e t genoemd,
wat verklaarbaar is, daar Jarc reeds in 1633 kinderloos
was gestorven.
Doch zelfs indien Jan de Bye een zoon Matthijs had
gehad - wat niet het geval is - dan nog kan worden
bewezen, dat deze MattI@ ni e t de vader is van Michiel
Mattheusz. de Bye te ‘s-Gravenhage.
Van Matthijs Jansz. de Bye vermeldt de stamreeks,
dat hij 6 Febr. 1666 een rente verkoopt uit land te
Esbeeck bij Hilvarenbeek ; hieruit volgde dus, dat deze
Matthijs gegoed geweest moest zgn onder Hilvarenbeek
en lag een onderzoek naar zijn goederen aldaar en de
wijze waarop hij er aan gekomen was, voor de hand.
Bij dit onderzoek in de Schepenregisters van Hilvarenbeek vonden wij d.d. 3 Dec. 1660 6) een deelingsacte
tusschen Jacob zoon van Goyaert Vrancken als man van
Aleyt en Matthijs zoon van w$en Jans de Bye, als man
van Henricxken, zijnde Aleyt en Henricxken dochters van
wijlen Elenrick Claes Gerits. Beide zwagers deelen dan
de goederen, hun aangekomen van hun schoonvader,
nadat in een vorige acte hun schoonbroeder Claes zoon
van wijlen Henrick Claes Qerrils zijn Q deel in die goederen aan zijn zwagers reeds had overgedragen.
Matthijs ontvangt bij die deeling een huis en hof te
Es b eeck geheeten het Heyeynde, een akker lands
geheeten den Hoechakker gelegen te E s b e e c k en nog
de helft van een beempd geheeten de Loyenbeernpt
gelegen in de Langengraft onder Es b eet k.
Wat er verder met de bezittingen van dezen Matthijs
Jansz de Bye gebeurd is, leerde ons een acte van 16
Februari 1688 T), waarba Hejlricxken dochter van wijlen
Henrick Claes Geraerts en nagelaten weduwe van w(jlen
Matihijs Janssen. de Bye het vruchtgebruik van de in de
acte gespecificeerde perceelen overdraagt aan haar kinderen en schoonkinderen, n.1. aan J a 11, haar ende de vurs.
Mattheus soon, aan Adriaen Lemmen Deenen als man van
M a r g r i et e, dochtere Mathijs en Hellricsken voors., en
a a n de mombers v a n H e n r i c x k e n e n H e y l t k e n ,
nog onmondige kinderen van Matth@ en Henricxken voors.
Uit deze acte volgt dus duidelik, dat Matthtis Jan.szoon de Bye in 1588 4 kinderen naliet, geheeten Jan,
Margriet, Henricxken en Heyltken, en dat hij geen
zoon Michiel had, waardoor de aanhechting van
generatie IV aan generatie 111 vervalt.

origineele bescheiden over de familie de Bye, doch, behalve afschriften van oude aatiteekeningen en oude stamboomen, bijna uitsluitend hetgeen Mr. P. J. ridder van
der Does de Bye (179&-1885), de grootvader van het
tegenwoordige hoofd van het geslacht, gedurende het
laatste gedeelte van zijn leven in tal van archieven over
de geslachten de Bye (en over andere families “)) heeft
aangeteekend en verzameld.
Ons bleek toen, dat hij de schepenregisters van Hilvarenbeek ook had doorgewerkt en tal van acten had
gecopieerd over den tak aldaar, welke er het huis Groenendael bezat en over den hiervoor genoemden Matthijs
Jansz. de Bye 10). Hij was het ook, die de afstamming
opstelde als in jaarg. 1919 voor het eerst in het Adelsboek
werd opgenomen. Zijn v6ór ongeveer 60 jaar op schrift
gebrachte veronderstellingen zijn eerst in 1919 benut
geworden en zijn thans onjuist gebleken.
Deze heer Mr. P. J. ridder van der Does de Bye is ook
de eerste geweest, die geen acht heeft geslagen op de in
zijn familie-aanteekeningen genoemde plaats van herkomst van zijn geslacht - straks te bespreken - doch
daarvoor Hilvarenbeek heeft aangenomen.
Zulks blgkt ook uit het Wapenboek van den Nederlandschen Adel van Rietstap, waar in het zeer korte
artikel over de familie de Bye de stamvader M i c h i e l
iI4attheusE. de Bye tegelijk genoemd wordt met Willem
de Bye, als uit Hilvarenbeek stammende en beiden vandaar naar Holland gevlucht.
De aanwezigheid van den adellijken tak de Bye t e
Hilvarenbeek was den heer van der Does de Bye bekend,
hij heeft gedacht zijn tak uit de Hilvarenbeeksche familie
te kunnen doen afstammen, de acten welke hij toen vond,
maakten het - oppervlakkig beschouwd - alsof die
afstamming bewezen was; te goeder trouw faalde hij,
had hij verder doorgezocht, dan zou hij zijn gebouw
ineen hebben zien vallen.

Het hoofd van het geslacht de Bye, de heer A. J. M. A.
ridder van der Does de Bye te ‘s-Gravenhage, heeft met
niet genoeg te waardeepen bereidwilligheid ons daarop
inzage gegeven van zijn familie-archief 8). Dit bevat geen
6) Hilvarenbeek, deel X560-1562 f”. 60~~0-61.
7) Hilvarenbeek, deel 1585-1591, f“. 142~~0.
8) Dit arohief is thans in bruikleen gedeponeerd bij:ons Genootsohap;
zie Nederl. Leeuw, jg. 1934, k. 161.

Wij hebben dus nu nog te bespreken van wien d e
Haagsche stamvader Michiel Mattheusz de Bye (zie generatie IV hiervoor) dan wel kan afstammen.
Voordat de afstamming uit Hilvarenbeek naar voren
werd gebracht, stond steeds vast, dat deze stamvader in
Lier bij Antwerpen was geboren. In de eerste plaats
verwijs ik naar de afschriften van oude aanteekeningen
en oude stamboomen in het familie-archief berustende;
steeds vindt men daarin, dat Michiel Mattheusz. 29 September 1670 te Li er was geboren. Ook van zijn 7 kinderen staan in die aanteekeningen de geboortedata
(tusschen 1599 en 1611) aangeteekend; waar de Haagsche
doopboeken eerst met 1630 aanvangen, daar moeten deze
data geput zijn uit oude bjbelbladen of oude origineele
aanteekeningen, welke thans niet meer in het familiearchief aanwezig zijn en waa.rin Michiel zelf zijn geboorte,
zijn huwelijk en de geboorte zijner kinderen heeft opgeteekend; dááruit moet het gegeven, dat hij 29 Sept. 1670
te Lier geboren was, geput zijn en men kan gerust aannemen, dat hij dit juist te boek gesteld heeft.
Ook uit andere bronnen blijkt, dat Lier steeds gegolden heeft als plaats van herkomst van Michiel. Zoo
0) O.a. over de families Girard en de SeriBre.

10) De hiervoor door ous medegedeelde acte van 15 Febr. 1588, maaruit afdoende blijkt, dat Michiel geen zoon is van dezen Mattbijs Jansa.
de Bye, trof ik niet bij zijn aanteekeningen aan, wel alle andere acten
over Matthijs.

--
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is in jaarg. 1879 van de Navorscher een genealogie van
het geslacht Ruysch opgenomen (Michiel’s zoon J a c o b
de Bye was met een dochter uit dit geslacht R u y s c h
gehuwd) en daar leest men op blz. 377, dat M i c h i e l
29 Sept. 1570 te Lier in Brabant was geboren.
In de Wapenheraut 1906 in het artikel getiteld: Aanteekoningen omtrent de Regeeringsfamiliën van ‘s-Gravenhage en Scheveningen van 1363-1739, leest men
op blz. 141: de Bye. &ichiel Maltheusz., geb. te Lier in
Brabant 29 Sept. 1570, regent van het Dol- eu Pesthuis
1629, etc.
Uit een oude genealogie de Bye, in afschrift berustende
in het familie-archief de Bye waarvan, blijkens de aanteekening erop, het origineel toenmaals berustte bij den
heer Quarles vau Ufford, secretaris-generaal bij het
Ministerie van Marine, wordt eveneens de geboorteplaats
van Michiel als Lier vermeld, die van zijn vrouw als
Nivelles in Brabant, terwijl van hun 7 kinderen de geboorte-data worden opgegeven.
Hoewel te Lier de doopboeken niet ver genoeg terug
gaan om er den doop van den in 1570 geboren Michiel in
te vinden, is er geen enkele aanleiding om het oude gegeveu, dat hij te Lier was geboren, niet te aanvaarden en
een onjuist gebleken afstamming uit Hilvarenbeek te
willen handhaven.

Blijkens het Cohier of Verclaring van alle huizen te
‘s-Gravenhage van 1604 woonde Godefroy du Thrieu, coperslager, toen op de Warmoesmarkt. Blijkens het Transportregister van Den Haag had hij dit huis als Gocert Matheuss
op 6 Maart 1696 gekocht van IJsbrand van der Does.
Het Transportregister van Den Haag, deel 1610-1619,
f0 338, geeft de volgende belangrijke acte van lb Juli
1611 over zijn erfgenamen, waaronder ook Michiel de
Bye, zijn schoonzoon.
De Weesmeesters van Den Haag als voogden over J a n
Qoverts Dutry, innocent zijnde, voorts Luytgen Jansdr.ls),
huisvrouw van den voornoemden Dutry, en J u d i t h
Glaudys, eertijds weduwe van Pieter Goverts Dutry 14),
als moeder van haar kinderen bij den voornoemden Dutry
verwekt, en voor haar zelf, geassisteerd met J o o s t
lYouters, haar tegenwoordigen man, verkoopen aan
Michiel Mattheusz., backel.. Q p a r t e n v a n h e t h u i s e n
erf genaamd de Vette Hen op d e W a r m o e s m a r k t
gelegen (later Groenmarkt geheeten), zijnde M i c h i e l
Mattheus’ huisvrouw voor 6 part erfgename van haars
vaders goederen en zijnde dit huis door GoL9ej.t Mattheuss,
coperslager, hun resp. vader en schoonvader op 6 Maart
1696 aangekocht. Michicl voldeed de koopsom met een
schuldbrief van 4000,- gl. en vestigde in dit huis zijn
bakkerij. Nog in onze dagen was De Vette Hen op de
Groenmarkt als zoodanig bekend.
Als bakker komt Michiel Mattheuse. de Bye meermalen
voor in Haagsche notariëele acten. Nog op het laatst van
zijn leven oefende hij dit bedrijf uit; in een acte van nota
J. A. van Warmenhuysen (dl. nr8, f” 300) van 8 Juli 1636
compareert Michiel de Bye, burger en bakkei* alhier, oud
6’5 jaren, en legt met een anderen bakker eene verklaring
af over het bewaren van nat geworden rogge.
Blijkens de met 1632 beginnende registers van het
bakkersgilde, waarin de benoeming der hoofdma,nnen
is ingeschreven (nr 245 van het oud-archief der gemeente)
komt zijn oudste zoon Matheus &ichiels de Bye in lti37
en 1638 voor als hoofdman van het Gilde. Ook in 1639
staat deze als hoofdman ingeschreven als J4atheus de B y e
in de Vette Hen.
I n 1 6 2 9 - - o p 69-jarigen l e e f t i j d - w a s il4ichieZ
Mattheusr. de Bye, denkelijk door bemoeienis van zijn
2en zoon Jacob, die chirurgi,jn was in Den Haag, benoemd.
tot regent van het Pest- en Dolhuis of St. Anthonis-dolhuis. Öok de Riemer vermeldt hem in diens Beschrijving
van Den Haag in dit jaar onder de regenten van genoemd
huis (zie deel 1, p. 608).
Het begraven van zijn vrouw vindt men in het register
der Groote Kerk te Den Haag op 31 Augustus 1636 als
volgt ingeschreven :
(Geopend) noch voor Geertruydt Govers, huysvrouw van
Illichiel de Bye, backer l 5).
Hij zelf overleed hoogbejaard in de eerste helft van het

Alvorens nu de resultaten van een onderzoek naar de
Liersche afstamming mede te deelen, willen wij eerst
Michiel in zijn Haagsche omgeving schetsen, ook al omdat
hetgeen het Adelsboek over hem vermeldt gedeeltelijk
OuJuist en gedeeltelijk onvolledig is; koster van de St.
Jacobskerk is hij b.v. nooit geweestll).
Michiel Mattheusz. de Bye moet vóór 1098 in Den Haag
zijn gekomen; een vluchteling wegens de religie was hij
stellig niet, de oorlog duurde reeds bijna 30 jaren en
vluchten kwam toen niet meer voor. Men moet niet vergeten, dat het platte land van Brabant ontzettend te
lijden had van de krijgstoestanden; stadjes als Lier ontvolkten voor de heltt en de nering leed eronder. Michiel
zal dus eenvoudig uit Lier zijn weggetrokken, om in het
rijke Holland een beter bestaan te vinden.
Ook in de te Brussel bewaard gebleven R e k e n i n g e n
van de geconfiskeerde goederen van het Kwartier van Antwerpen, over de tijdvakken 1567-1676 en 1685-1607i s),
komt onder de stad Lier bij de personen ,die fugitief
zijn” en wier goederen en renten geconfiskeerd werden,
geen de Bye voor.
In Den Haag is Michiel in 1698 in het huwelijk getreden; de acte luidt in het 1” trouwboek van de Groote
Kerk aldaar:
Iageteekend 20 April 1598.
Michiel Mateeusz, jonckgesetl, met Geerfruit Goverts,
jongedochter, beide wonende in den Haghe.
Getrout den 27 Mey 1598.
De Haagsche trouwregisters van dien tgd vermelden
helaas nimmer de geboorteplaats der gehuwden, doch
alleen de woonplaats.
Blijkens de aanteekeningen in het familie-archief was
zij geboren te Nivelles in Brabant en een dochter van
Gooef Dutry.
11) Ten tijde dat hij in den Haag woonde, was koster dezer kerk een
zekere Pieter Cornelisz.
1s) Chambre des Comptes, Nos. 18312-18320 en Nos. 18321-18332.
Evenmin in de N O S. 49005-49005, bevattende 4 rekeningen over de
Confiscations à Lier 1582-1592.

13) Jan Goverts (Dutry) huwde te Den Haag 13 Oct. 1601 met Luytgen Jans, jd. van Delft, wonende te Rotterdam; blijkens acten uit
het notar. archief was hij koperslager en woonde hij in 1618 nog in
de Molenstraat te Den Haag.
14) Pieter Goverts (Dutry) huwde met Judith Glaudys, j.d. van Delft;
zij hertrouwde te Den Haag 9 Juni 1609 met Joost Wouters, koperslager van Antwerpen en toen wonende te Amsterdam.
16) Dat Michiel Mattheusz. de Bye geen koster, maar bakker was,
bleek reeds uit het Alg. Neder]. Familieblad van 1895, k. 17b, waar
deze acte in het groote artikel over de Grafregisters der Groote of
St. Jacobskerk is afgedrukt. Wijlen Mr. van Meurs vestigde onder
pseudoniem A-Z reeds in De Wapenheraut 1906, p. 142-143 de
aandacht op het feit, dat Michiel geen koster, maar bakker was geweest.
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jaar 1649, de acte van zijn begraven vermochten wij niet
te ontdekken.
Zijn 7 kinderen waren de volgende:
1. Ihattheus Michielsz. de Bye, geb. te Den Haag 2 Maart
1699, bakker in de Vette Hen aldaar, hoofdman van het
bakkersgilde, overleden te Den Haag 21 Nov. 1669,
huwt aldaar in de Groote Kerk 29 Mei 1633 met Maria
Honneur,. dochter van Johan Honneur, schepen van
Den Haag.
Uit dit huwelijk sproten 6 kinderen.
2. Catharina de Bye, geb. te Den Haag 26 Juni 1601,
jong gestorven.
3. Jacob de Bye, geboren te Den Haag 29 Sept. 1603,
ingeschreven als student te Leiden 15 jaar oud, op
3 Juni 1617 en opnieuw 6 April 1618, beide malen in de
letteren, studeerde niet af en werd chirurgijn te Den
Haag, regent van het Pest- en Dolhuis te Den Haag,
1661, alwaar hij 2 Aug. 1661 overleed.
Hij huwde le in de Groote Kerk te Den Haag 16 Aug.
1626 Conzelio Blondeel, welk reeds 26 Sept. d.a.v. in
die kerk werd begraven. Hij huwde 2” in de Kloosterkerk 2 Juli 1628 Maria Ruysch, overleden te Den Haag
1 Mei 1684 en begraven 4 Mei d.a.v.
Uit dit huwelijk sproten 4 kinderen, uit zijn zoons
Bijsbert en Michiel spruiten resp. de takken Ihierry de
Bye en valz der Does de Bye, voor welke wij naar de
bestaande literatuur verwijzen.
4. Maria Michiels de Bye, geb. te Den Haag 19 Febr.
1606, overleden aldaar 18 Mei 1681. Volgens de familie-aanteekeningen was zij kinderloos gehuwd geweest met Christiaan le Rou.
0. Cutharinn Michiels de Bye, geb. te Den Haag 8 Mei
1608; zij testeert aldaar, 2 Sept. 1636 en overleed
kort daarna, nalatende een zoon Hendrik, welk kind
in notar. acten van Den Haag van 1643 en 1647 nog
genoemd wordt als mede-erfgenaam van de huisvrouw
van Michiel de Bye, grootmoeder van dit kind. Zij
ondertr. te den Haag 16 Juli 1636 met Sebastiaen
Hendricks van ‘s Reerenberch, zadelmaker te Den Haag.
6. Sara Michiels de Bye, geb. te Den Haag 8 Mei 1608,
tweeling0 met de voorgaande, leefde nog in 1649,
huwt in de Qroote Kerk te Den Haag 25 April 1628
met Jan du Bois, bode van het Hof van Holland,
als hoedanig hij nog in 1645 en 1649 voorkomt.
7. Gotiert de Bye, geb. te Den Haag 24 Juli 1611; bij
het overlijden van zijn vader woonde hij te Veen in
het land van Heusden; hij geeft dan op 23 Apr.
1649 en 6 Sept. 1649 - resp. voor nota. J. van den
Vijver en D. van Sohoonderwoerd te Den Haag volmachten in zake de erfenis, nagelaten door Michiel
Mattheusz. de Bye en Geertruyt Goverts Dutry, zijn
overleden vader en moeder.
Volgens de familie-aanteekeningen was hij kinderloos gehuwd met E7rancina Nobel.
Na aldus Michiel Mattheusz. de Bye en zijn omgeving
geschetst te hebben, gaan wij ten slotte over tot mededeelingen over onze nasporingen in de archieven van
Lier.

te Antwerpen eenige oude schepenprotocollen en andere
registers van Lier, terwijl te Brussel in het archief
van de voormalige Rekenkamer een aantal nummers
over Lier handelen.
Onder deze laatste is belangrgk een tijnsboek van
Lier 17), getiteld CJaijns vart de hoffsteden binnen Lyre
1607, waarin ook de vorige cijnsbetalers worden genoemd en dat ook inschrijvingen van af 1579 bevat.
Daarin vonden wij de 3 volgende posten:
fo 38”“” Leon Baten Fredericszone bij coope, te voren
Jan de Bie 1*), backere, tomende van Jan Wijnants,
etc., van een huis en hof te Lier.
fo 88. Jan de Bie Janssoon, backere,. te voren Jan
Lisseboen Philipssone, van een goed onder Nylen, wesende een hoeve int gehucht0 van Schonoirt gelegen,
geheeten Maelfranc, daarna Adriaen de Bie Janssoon.
fo 89. II’illem de Bie Bhijsbrechts, te voren Dingne
Mathijss, van twee stukken lands gelegen te Kessele, etc.
modo Jan de Bie.
In de registers van het oud-archief te Lier en te Antwerpen vonden wij bovengenoemde personen terug. Jammer dat dit archief, dat reeds vroeg zoo uitgebreid is,
verschillende lacunen bevat, ZOO ontbreekt b.v. van de
serie Soabinale protocollen juist het tijdvak 1587-1597,
in welke jaren Michiel Nattheust. Lier verlaten moet
hebben en waardoor daarin juist de verkoop van zijn
goed vóór zijn vertrek te vinden moest zijn geweest. Ook
het Poorterboek van Lier, deel 1 van 1416-1652, dat nog
in den gedrukten inventaris voorkomt, is thans niet meer
te vinden.
De samenvatting van onze nasporingen in het Liersche
oud-archief luidt, dat de familie te Lier niet inheemsch
is lg), doch eerder op het platte land in de omgeving
woonde en eerst omstreeks 1660 zich in de stad zelf heeft
gevestigd. De familie stamt af van een Jan de Bie, d i e
omstreeks 1530 huwde met A g n e s Qhijsels, gegoed te
Embleem bij Lier. Uit dit huwelijk sproten minstens 6
kinderen, n.1. 1. lY&Yern de Bie, gehuwd met CathelTyne
Hellemans; 2. Jan Jans de Bie, bakker te Lier, gehuwd
met Johanna de Wintere Willem&., uit zijn zoon J a n
Jans de Bie, bakker te Lier, gehuwd 1692 met Xargriete
Cuelemcrns, spruit een tak, welke te Lier is gebleven; 3.
Adriaen Jans de Bie, gegoed te Nylen, gehuwd met Heylwich Maes, vermeld in 1586; 4. Qhijsbrecht Jans de Bie,
vermeld in 1571, wiens zoon Willem Ghijsbrechts de Bie,
gehuwd in 1598 met Anna Cops Jan&., nog in 1616 te
Lier woonde ; 5. Michiel Jans de Bie, gehuwd met Gommarijne Struqs, hij overleed vóór 1687, een in 1674 geboren
zoon Jan nalatende; 6. L$sbeth de Bie Jan&., gegoed te
S a n t h o v e n bij Embleem, gehuwd met L a u r e y n v a n
Bouwele, beiden vermeld in 1673.
Tot de kinderen van Jan de Bie en Agnes Ghijsels kan
ook behoord hebben Mattheus, de vader van den in 1670
te Lier geboren Michiel Mattheusa. Door het ontbreken
van registers in de verschillende series van het archief
vermochten wij hem niet te vinden.

Het oud-rechterlijk en oud-notariëel archief van Lier
berust op het Stadhuis aldaar, een gedrukte inventaris
ervan is aanwezig, het archief is reeds vroeg zeer omvangrijk Is). B ovendien vindt men in het Staatsarchief
16) Het arohief handelt uiet alleen over de stctd Lier, maar ook over

Je z.g. Byvanok van Lier, wij zouden zeggen het Schependom van
Lier. Daarin lagen e.a. de dorpen Embleem (thans Emblichem), Kessel,
_
Santhoven, NiÍen, enz.
17) Chsmbres des Comptes. No. 44988,
16) In Zuid-Brabant wordt de schrijfwijze de Bie voor de Bye meest
gebruikt.
10) tn de te Brussel b.v. berustende Rekeningen van den Schout
vsn Lier van1477-1577 (Chambres des Comptes, No. 12962, bevattende
26 rekeningen) komt de naam de Bye nimmer voor,
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Wq stellen echter het volgende vast:
1. Michiel Ualtheusz. is volgens alle oude gegevens te
Lier in 1570 geboren, zdn vader Mattheus moet dus
iu 1570 te Lier gewoond hebben.
2. In dien tgd woonden te Lier leden van een uit de
omgeving dier stad gekomen familie de Bie.
3. Leden dier familie waren bakkers, een beroep dat
ook door de eerste generaties der familie te Den Haag
werd beoefend.
4. Bij de familie te Lier komt ook een Michiel voor,
eeu tijdgenoot, m.i. broeder van Mattheus de Bye,
den vader van den Haagschen Michiel.
Hoewel dus het wettig bewijs ontbreekt, dat deze
laatste tot de geschetste Liersche familie behoort, hebben
wij de overtuiging, dat dit het geval is; vroeg of laat
zal het bewijs nog wel eens voor den dag komen.
T e n slotte doen wij in verkorten vorm eenige der
belangrijkste Liursche acten over de familie de Bie nog
volgen
26 Juni 1586. Matthijs Cfhijsels Henrickssone bekent
verkocht te hebben aan Adriaen de Bie w@en Jafassone
en Heylwich Maes, diens huisvrouw, zijn + deel van
een afgebrande stede en erf, liggende tot Embleem, aan
‘t v e n n e opten berch, groot omtr&t 1 b u n d e r , e t c .
(Scabinaal protocol van Lier, dl. 1582-1587).
3 November 1586. Adriaen de Bie wijlen. Janssoon
voor de eerste partij en ,lan en Cathelij//e Qhijsels wijlen
<Jan Ghij.vels kinderen voor de andere partij, verkoopen
aan Jun Biestman resp. & deel en een half vierendeel en
& deel van een afgebrande stede te Embleem groot omtrent 1 bunder, hem Adriaen aangekomen deels bij koop
van J4atthij.s Cfhij.ve1.s en deels bij erfenis van A g n i e i e
Ghijsels, zijn moeder, en den anderen aangekomen door
erfenis van hun vader Jan Cfhijsels. Protocol als voor.
21 Maart 1587. ddriaen de Bie wijlen Janssoon. is
momber geworden van Hansken de Bie Michiel szn.,
daar moeder van is Gommuryne Struys w\jlon Fransdr.,
oud de voors. weeze 12 jaren, en heeft den behoorlijkgn
eed gedaan.
Schepenen van den Bijvanck van Lier keuren daarop
goed, dat de voogd zal verkoopen het ‘/a deel, het kind
oompeteerende in een stuk land groot omtrent 1 bunder
gelegen te Embleem aan ‘t venne op den berch, het
kind aanbestorven van zijn vader Michiel en zulks tot
onderhoud van moeder en zoontje, die door den o o r l o g
geen middel van bestuurt hebben. (Eedboek der Weeskamer
te Lier, deel 1 v a n 1 5 5 9 - 1 6 1 7 ) .
19 Februari 1600. ,Tan de Bie Janss. en Margriele
Coelemans, zijn vrouw, verkoopen aan Lyon Bathen en
diens vrouw, backor, hun huis en bakkerij in de Lisperstraat, geheeten De Koecbacker, etc. (Schepenbrieven
van Lier, 1597-1605).

wanneer hij in vele avten der Vestenissen van Breda
voorkomt, hij moet derhalve een ander zijn dan de J a n
Mathezcsz. de Bie, die 70 jaar QQrder 2 leenen o n d e r
Voirsooten bij Lier bezat.

De vraag naar de herkomst van den omstreeks 1600
geboren Jan de Bie, gehuwd met Agnes Qhijsels, d e n
stamvader dezer Liersche familie, is door gebrek aan
bronnen niet te beantwoorden. Wellicht stamt hij af van
Jan de Bie MatheusE., die 1473 gegoed was te Voirscoten
in de nabijheid van Lier, doch die niet dezelfde is als
Jan Mathijs gelaaamd de Bye, een zoon van Agnes de
B y e Jans&*. (zus t er van Philip de Bye, schout van
Prinsenhage), zooals G. J. in Nederl. Leeuw, j.g. 1934,
k. 222 in verband met k. 189 opgeeft. Immers laatstbedoelde Jan Mathijs leefde in den tijd omstreeks 1640,

Striana
IV.

De oorsprong van de Dortsche Regentenfamilie Cool,
door Jhr. Dr. T H . van REEINECK LEYSSIIJ~.
Van dit geslacht vindt men in Baalen’s beschrijving
van Dordrecht eene in het algemeen betrouwbare genealogie, welke blijkens eene welwillende mededeeling
ons Eerelid Jhr. Mr. F. Beelaerts v. Blokland is ontleend
aan een handschrift van c. 1620 van den bekenden genealoog Gouthoeven, wiens aanteekeningen echter hier en
daar meer geven dan Baalen l).
Ik laat hier tot beter begrip een verkort overzicht
van Baalen’s genealogie volgen. Zie bijla,ge A.
Nu bezit ons lid de Hr. Nieuwenkamp eene vermoedelijk door den Goudschen burgemeester Aemilius
Co01 (zie Baalen; generatie 7) kort na 1671 opgestelde
handschrift-genealogie Cool, waarin deze Adriaan niet
Cool, maar VU?Z Almonde heet. De aanvang van deze
genealogie ziet men kortelijk in bijlage B.
De grondslag waarop Aemilius Co01 bouwde, toen
hij zijne familie aan het geslacht ran Almonde koppelde,
blijkt, evenals trouwens zijn goede trouw, het beste
uit den aanhef van de genealogie nl.: Genealogie van
het Adelijck geslacht van Cool, oirspronkelijck uyt den
h u y z e d e r o u d e Heeren ‘van Almonde, die voer haer
w a e p e n gevoert hebben drie goude cruysen op een
swart velt, ‘ t w e l c k d i e v a n Co01 als jonger sonen
vera,ndert hebben in drie gouden cruysen op een groen
velt, gelijck blijc&t uyt dese vier nevengaende quartiel.en
van Heer Pieter Cool, raet ende schepen tot Dordrecht
1530, geschildert op een ouden hartshoorn jegenwoordich
noch staende tot Dordrecht in de eetsael van het weeshuys. Dan volgen zonder namen de vier volgende wapens:
1 : 3 (2,l) gouden S. Andrieskruisen in groen.
2 : Gedeeld : a,, 3 (2,l) zilveren koolen in groen.
b, 3 (2,l) roode hoorns in goud.
3 : 3 (2,1) zilveren hanen in rood.
4 : Roode dwarsbalk in zilver, beladen met een, uitkomenden halven gouden leeuw en vergezeld van boven
van 9 (5,4) en van onder van 6 (3,2,1) zwarte turven.
De schrijver gaat door met:
“Oock mede uyt een out kerckstuck, waarin Joncvrou
J o s i n a Co01 Gerrit,&., huysvrouw van Heer Adriaell
Sandelin, ambachtsheer van Sandelin afgeconterfeyt is
al knielende met haer waepen, ‘twelck eertqts in de
Sandelinxcapelle tot Dordrecht in de Grote Kerk o p gehangen heeft en jegenwoordich noch in wesen is.”
Wat nu van het bovenstaande te zeggen? Ten eerste,
dat het in dezen vorm onjuist is; ten tweede, dat wg
dankbaar mogen zijn voor de verrijking van ons materiaal met de mededeelingen, betreffende het wapen
op het bij Baalen 1 blz. 98 beschreven “kerkstuk”,
waarmede blijkbaar een drieluik is bedoeld. Ten derde,
1) Wanneer ik verder Gouthoeven citeer bedoel ik steeds dit
schrift.

hand-
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BIJLAQE A.

in fleur
1470.

Adriaan

cooz

.

in fleur
omtr. 1450

X

Elisabeth.

iIfarìa CooZ
Cl530 bhe;,y”ej GoudX Arend ‘t Jong
Adr’sa.
-I_ 1528, schepen.

Gerard CooZ Adr’sz.dood in 1512,
X 1503 Helena,
dochter v. Gerrit
i%cha&ia, secretaris
v. Dordrecht
[1520 gen. ,,Heyltje
Gheerit Koel Adriaenszoens wede”,
haarbroederheetin
1512 Jaoop Geerits
die ouyper].

cooz

seis

aan

Baalen.

’

AdT’SZ.
X Helena
Geritsdr.

l-

Machteld CooZ
t oogeh. Delft 1607.

i
Mr. Adriaen Co01
:
; X Erk;f,” Duyst, Henriksdr.
z
=Zij werd later non en
abdis te Nivelle.

Herarik CooZ

Maria Co01
t 1611 oud 14 j.

L

l-

Hugo CooZ
geb. 30 N[ei 1554,
i_ 1594,
,X Maria van Blyenburg.

J a a o b Co01 Adv’sz.
f 1596 oud 64 ,j.,
[H;j zegelde met 3 koole*z]
[1559 na opdreaht van
zijn neef Adr. C.
Hugesz. bel. met
Goudhoeve], thesaurier
v. Dordt 1574-1595;
burgem. en schepen;
dijkgr. v. d. Alblasserwaard,
X Petronella d e W i t t
Pietersdr.
[tresorier, regentes v.h. weeshuis te Dordt].

Mr. Adriaan Co01
raad 1535, ‘36,
t 10 sept. 1537in flore aetatis.
X Lucretia Oem
Jacobsdr.,
die burgem. was
te Dordt.
Zij t 1565 oud
52 jaren.

Hadewig Co01
religiense in S. Agniete te Dordt;
1383 priorin.

Hugo CooZ
i_ 1576 z. o.

Hugo Cool
Pieter Co01
‘r 1564 z. o.
raad 1568, IJ&. en theX EZisabeth van Moesaurier 1572,
+ 1573 oud 54.
1 sìenbroek, Koorrelisdr.
X Kornelia van Bleyenburg.

Joost Cool,
Jerusalemshr.
X Maria van
der Lee,
voerde op laat
der Spanjaarden
3 koolen in pl.
v. 3 kruyesen (!)

G$sberta
Co01
x Adriaen van Sandeling Pietersz,
ambhr. van Sandeling. Zij t 1482.
Gerard

M r . Ydo Co01 i_ 1 5 6 6 ,
oud 29 j.,
sohepen 1561, ‘62, ‘65,
X Komelia Muys.

H u g o CooZ Prsa.
raad 1536. ‘37,
schepen 1544, ‘45,
burgem. 1550,
t 1553,
X Ama Ydo.
Zij hertr. Adriaan van Blyenburg, schout v.
Dordt.
[Hugo zegelde met
3 koolen.]

Pieter Co01 Adp’sz.
kapit. 1505, raad _
1511, schepen 1530,
X Lidewy van
Overstege Huygensdr.,
daar moeder v. was
Maria Oern.
Adriaan
cooz
Adr’sz.
raad te
Dor&
1492,
t omtr.
1493in bediening
zijnde. [Deze
sterfdatum is
onjuist.]

Adriaen CooZ
Cl553 beleend met Goudhoeve, dat hij afstaat]
X 1” M a r i a Geenen ’ ’ ter Goude
X 20 Maria Schrijcers,
Coenraadsdr., + 15 Apr.
1560, z. o., oud 27 j.

Mr. Adriaen CooZ
ongeh. -1 6/11553
[í541 bel. met
Goudhoeve ,,bij
doode v. Maria
Adriaen Coelendochter sijne
moeye”.]

CooZ Pietersz.

t I. 0.

Fabelia CooZ
geb. 1535
x EareZ ‘L’aw den Eynde
[Thesaurier generaal
v. d. oorlogen].
PP haar portret wapen
met 3 koolen].
L

‘X

Helena CooZ
10 I?ra;$kv. MuyZ-

r

X 2” Feelat0 Rixen Ir,,deriksz. v. Enkhuyzen,
le Rekenmr. Grafel.
Dom.
0
B
Pieter CooZ
raad 1588 en 1593
X l0 Margareta WilZemsdr.
X 2o AZid van V&w.

c

Mr. Adriaan CooZ
Gecom. Raad v. d. St.
v. Holl., dijkgr. v. Xrimpenerw.
X Margaretha van Bo-- i
sendoel,
dr. v. Mr. Aemilius,
raadshr. Hof v. Poll.,
geb. v. ter Qoude.

1

CatiLarina ‘uan
Muylwijk
t 20/5-163 1
X 1621 Mr. Frederik Rixen,
kastelein en baljuw
v. Purmerend (voorzoon van voornoemden Fento R.)
+ 3/9-1652. [Grnfmonument met. de
kwartieren v. h.
echtpaar te Purmerend.]
Aemilius Co01
rand en burgem. te
Gouda etc. (crlas in
de kerk <BG.)
X Elisabeth van
Ruytenburg,
dr. v. Mr. Willem,
hr v. Vlaardingen.

BIJL.AC+E B.
‘WiZlent v. Almonde, verm. 1417 ende 1432,
was dijckgraaf v. 11. land v. Putten 1434

Philip8 v. Almonde Jansa.,
uyt den huyze der heeren
vati Stryen vermelt in 1407
ende 1416, voerde tot sijn
wapen drie goude oruysen
op een swart velt, hij wanbij sijn huysvrouw

Cornelis v. Almonde, verm. in 1432 ende 1444
Dirck v. Almonde, rermelt 1422; veranderdeeijn wapen als jonger soen in drie goude
oruysen op een groen velt, hij wan bij
sijn huysvrouw
Jacob van Almonde, vermelt in 1422.
Aert uan Almonde, vermeit in 1422.

‘Adriaen VJ. Almonde, ambaohtsheer
Gerard Co01 t r. Helena Brouv. Co01 bij Rotterdam, tr. Elisabeth
wer Qerritsdr.
dr. v. Qerrit, ambachtshr. D. Cool,
hij wan, enz.
voerende tot een waepen drie silveren coolen op een groen velt,
Adriaen C’ooZ raet tot Dorwaarvan de descendenten den toe-. _ drecht 1492, tr. Cornelia
nuem aannemen ende eenige haar
Sandelin, hij sterft 1493
waepen daermede gequartilleert hebende wan, enz.
ben,
hij wan
Pieter CooZ wa8 in fleur 1470
ende w a n b i j sijn huysvrouwe, enz.

-

dat nu begrijpelijk wordt waarom Aemilius Cool, toen
hij het van zijn onmiddellijke voorouders geerfde wapen,
nl. drie (2,l) koolen, vierendeelde met dat met de
kruisen, deze kruisen in een zwart veld plaatste.
Voorloopig wil ik wapen, kwartieren en drieluik ter
zijdelatenenaantoonenwaarombovenstaande afstamming
niet juist kan z$r.

Wanneer wij de genealogie van Almonde in het jubileumnummer van ons genootsohap opslaan, zien wij,
dat aan P h i l i p Janszoon oan Almonde vier en niet
vijf zonen zijn toegekend, terw Dirck en Jacob a l s
&Jn zoon Jacob Dirck voorkomen.
Nu zou men inderdaad bij lezing van de akte van
1422, welke door Aemilius Co01 moet zijn bedoeld en
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welke staat aangeteekend in Holl. Leenkamer 70 fol.
14~0, even kunnen twijfelen of met Jucob Dirck e e n
of twee personen zijn bedoeld.
Deze twijfel wordt echter teniet gedaan door eene
akte van 1432, voorkomend in Leenkamer 78 en wel
op fol. 266~0, waaruit blijkt, dat J a c o b Dirc kinderloos was overleden en dat zijn drie broeders werden
beleend met in Symonshaven gelegen, van hem afkomstig land. Ook kan er geen uitsluitend Dirc geheeten wettige broeder naast Jacob Dirc hebben bestaan,
want dan had deze evenals zijn broeders een aandeel
in genoemd erfleen moeten verkrijgen. Deze wijze van
aansluiten aan de Almonde’s is dus stellig onjuist.
Trouwens eene zoo late afsplitsing met kleurverandering
van het wapen is op zich zelve al zeer onwaarschijnlijk,
immers breken door kleurverandering was, zoover mij
bekend, in de Ne eeuw in het geheel niet meer in de
mode.
W a a r de voorzichtige Baalen den eersten A d r i a e n
,,Cool” noemt, Aem. Co01 daarentegen ,vnn A l m o n d e ” ,
kunnen wij vermoeden, dat er reeds in de 17e e e u w
geen akten meer bekend waren, waarin hij persoonlijk
werd genoemd en dat dus de hem toegekende geslachtsnamen slechts deductie’s waren.
Feitelijk begint de genealogie dus met A d r i a e n Co01
Adriaensz. Dezen wordt o.a. als broeder gegeven zekere
Gerard Cool, welke met Helena Brouwer of Helena Gerrit&. trouwde en drie dochters naliet, welke bij Cool:
Josina, Hadewich en Alijt, bij Baalen Gijsberta, Hadewich
en Alut heeten. Josina of Gijsberta was dan de vrouw
van Adriaen Sandelin, heer van Sandelingenambacht.
Wanneer wij nu de genealogie Sandelin opslaan, door
ons medelid Jhr. Mr. F. Beelaerts v. Blokland in 1903
eu 1904 in ons maandblad gepubliceerd, zien wij, dat er
een chronologische knoop ontstaat. Josino huwde volgens
deze genealogie reeds in 1474 met Sandelin. Men moet
dus wringen om haar tot een kleindochter van den eersten
Adriaen te maken.
Het is duidelijk, dat haar vader Gerard zelf tot de
generatie behoort van den eersten Adriaen, ja hij zou
zelfs wel de oudere kunnen zijn. Hij moet dus niet worden
verward met Gerard Co01 Adrsz., wiens weduwe nog in
1614 2), 1620 2, en 1630 s) wordt vermeld. Hierbij sluit
zich aan, dat de zuster van Josina, nl. Hadewye, volgens
Baalen 4), reeds in 1483 priorin was van het Agnietenklooster te Dordrecht en dus toen reeds een zekeren
leeftijd moet hebben bereikt. Derhalve vervalt de controle
op Baalens bewering, dat één tak van hetzelfde geslacht
(2001, nl. die van Gerard drie kruisjes voerde, maar een
andere tak van dit zelfde geslacht drie koolen. De casus
positie wordt nu deze: er was in het midden van de
1 Se eeuw een zekere Gerard Cool, die blijkens het wapen
van zijne dochter drie kruisjes voerde en tot het ZuidHollandsche, vermoedelijk uit de heeren van Zevenbergen
gesproten, adellijk geslacht Co01 zal hebben behoord en
er was een geslacht Cool, dat blijkens het zegel van
Ruugen Coel Pieterss., schepen van Dordrecht in 1648
drie koolen voerde. Dit deed blijkens een in het Algemeen
Rijksarchief voorhanden zegel nog Jacob Co01 Adriaensz.,
de grootvader van Aemilius, in 1678 (Charter Graaf-

lijkheid 10 Maart 1678), terwijl ook het portret van
Aemilius’ oud-tante Mabelia Co01 uitsluitend de koolen
vertoont.
Zulks is, ook het geval met de vroeg 17e e e u w s c h e
genealogie Co01 van de hand van Gerard Schaep (10991664). Deze vermeldt de kruisjes nergens en laat den
kruisjes voerenden Gerard Co01 met zijne drie dochters,
waaronder de vrouwe van Sandelin, geheel weg. Nu
neemt men aan dat deze genealogie evenals die van
Baalen teruggaat. op het handschrift van Gouthoeven.
Dit klopt schijnbaar niet met het feit dat Gouthoeven
dezen Qerard Coel wel vermeldt en reeds, zij het dan
in latere correctie’s, van het kruisenwapen spreekt, al
kent hij het gevierendeelde wapen nog niet. Heeft Schaep
dus inderdaad tijdens zijp verblijf te Dordrecht deze
genealogie aan Gouthoeven ontleend, dan heeft hij òf
critisch een deel verworpen, wat van dezen overigens
verdienstelijken veelschrijvenden copiist bezwaarlijk te
verwachten is, of zijn handschrift vertegenwoordigt
Gouthoeven’s oorspronkelijke opvatting. Schaep verhuisde tusschen 1628 en 1638 van Dordrecht naar Amsterdam 5); Gouthoeven overleed in 1636 en heeft dus
misschien op het laatst van zijn leven, mogelijk nog
juist onder invloed van den jeugdigen Aemilius Cool,
de kruisjes in zijn handschrift geintroduceerd, zoo het
althans zeker is dat de veranderingen van zijn hand zijn6).
De door de Dordtsche Coolen in de 178 eeuw gevoerde
spreuk ,, Patricia Coliorum Progenies”, welke terzelfder
tijd door de familie L e y s s i u s werd gebruikt en daar
slechts kan hebben behoord bij het destijds gevoerde
kwartier van 3 (2, 1) gouden St. Andrieskruisjes in rood,
schijnt op althans eenig verband te wijzen tusschen de
oudste en de latere Coolen, tenzij deze ook de spreuk
eerst in het midden van de 178 eeuw overnamen, tegelijk
met het kwartilleeren der beide wapens 7). Voor dit
laatste schijnt te pleiten dat Schaep geheel en al zwijgt
omtrent de snreuk. Hoe staat het ten dezen met Gouthoeven?
’
Alles bijeengenomen blijft het dus mogelijk dat een
tak van het kruisiesvoerende geslacht Co01 het voorvaderlijk wapen gedurende eenigen tijd voor een sprekend
embleem verliet, maar .is het waarschijnlijker dat het
bekende Dordtsche regentengeslacht of niets met de oude
Coolen te maken had of er slechts in de vrouwelijke lijn
uit afstamde.
Hoe dan ook, terecht of ten onrechtc, meende bovengenoemde Aemilius Cool, dat zijne familie vereenzelvigd
moest worden met de kruisjes voerende familie Cool,
en vierendeelde derhalve het van zijn onmiddellijke
voorouders geërfd wapen, nl. 3 (2, 1) groene koolen in
een zilver veld, met de kruisjes, waarbij hij deze in
het eerste en vierde kwartier plaatste. De oplossing
van de afstamming zocht hg, zooals wij reeds zagen,
in eene onjuist gebleken afstamming uit het geslacht
pan Almoade, hetgeen ook zijne keuze van een zwart veld
voor het le en 4e kwartier zal hebben bepaald. Immers
het geslacht van Almonde voerde 3 (2, 1) gouden kruisjes
in zwart.

*) In het Dordtsche Klepboek.
3, In Leenk. 125 fol. 17/X Zii heet daar Heyltie Gerit Koelen wede.
4) 1, 149, waar hii eene liist van de veelal Üit” adellijke geslachten
gesproten ‘priorinnën geeft.”

6, Wat was het preciese ja.ar?
6) Wie bezat het handschrift van Goothoeven kort na diens dood?
Aemilius Co01 soms?
7) Aemilius Co01 verfraaide(?) de spreuk tot .Nobilis et petricia et&‘.
Baalen deed hieraan echter evenmin mede als aan de onjuiste Almondeafstamming.
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Niet al zQne familieleden hebben echter die opvatting
gehad omtrent de kleuren en de plaats der kwartieren.
Op eene kwartierstaat toch, welke nog aanwezig schijnt
te zijn in de kerk van Purmerend, van Aemilius’ volle
nicht C a t h a r i n a vare Muylwijck - wier moeder zooals
wij in het overzicht kunnen zien Co01 heette -en haren
echtgenoot Mr. Frederik Blauvelt Riccen besta.at het
w a p e n Co01 uit 1 en 4 de koolen, 2 en 3 de kruisjes
van goud (of van zilver) in rood s).
Waar deze tombe vermoedelijk m of kort na’ 1631,
het overlijdensjaar van Catharina, zal zijn opgericht,
vertegenwoordigt zij in zekeren zin eene oudere opvatting dan die van Aemilius.
Nu is het merkwaardig, dat Rietstap dit wapen (met
gouden kruisjes) opgeeft voor,Cool, Amsterdamg) en dat
Banlen zich, naar men aanneemt,, verschrijft, en op blz.
1009 in tegenstelling met de arceering varí zijne afbeeldingen, ook een rood veld opgeeft voor het kwartier
met de kruisen.
Dit alles is in overeenstemming met het kwartier Co02
in het wapen Leyssius 1 O), hetgeen ons doet vragen of
de verschrijving van Baalen wel eene verschrijving was
en niet eene, bij nader inzien, aangebrachte correctiel ‘).
Er is dus alles bijeengenomen wel eene zeer groote
waarschijnlijkheid, dat het kruisjes voerende geslacht,
de kruisjes goud in rood voerde, het Zevenbergen-Striensche wapen dus met omgekeerde kleuren* 2). Op te merken
valt hierbij, dat Aemilius Co01 wel spreekt van gouden
kruisjes in groen op den beweerden kwartierstaat van
zijn achteroudoom Pieter Cool, maar zich omtrent de
kleuren van het wapen van Josina Co02 op het bovengenoemde drieluik niet uitlaat.
De grondslag van Aemilius Cool’s genealogie vormde,
zooals wij zagen, de kwartierstaat, geschilderd op een
in het weeshuis berustende hertshoorn, welke volgens
hem de vier kwartierwapens zoude geven van Pieter
Cool, die tusschen 1610 en 1626 raad te Dordrecht is
geweest en in 1637 overleed. Indien dit punt van uitgang
juist ware, vormde de kwartierstaat inderdaad een zeer
gewichtig bewijsstuk.
Ik geloof echter en met deze opvatting ben ik, zooals
wij zullen zien, in het goede gezelschap van Gouthoeven,
dat deze toeschrijving van den kwartierstaat onjuist is,
Als 2e kwartier toch wordt opgegeven een gedeeld wapen,
a : 3 (2, 1) zilveren koolen in groen, b : 3 (2, 1) roede
hoorns in goud. Aemilius Co01 kent dit wapen toe aan

Gerard, ambachtsheer van Co01 bij Rotterdam. Dit moet
echter onjuist zijn, eerstens bestond er geen speciaal geslacht van ambachtsheeren van Cool, in de tweede plaats
kent Gouthoeven het wapen met de drie hoorns toe aan
Anna Ydo, de vrouw van Pieter’s zoon Hugo. Het bovenomschreven wapen moet dan het alliantiewapen Cool-Ydo
zijn, hetgeen den kwartierstaat, zoo het er een is, chronologisch omlaag haalt.
Nu schreef Gouthoeven in een later weer doorgehaalde
aanteekening, betreffende de vrouw van Pieter’s vader dus van Adriaen Adriaensx. Co01 - ,,Corneliavan der Lyn-,
de, die voerde drye zilveren (sic) cruyskens op een groen
velt, weduwe, leefde 1512, gelgck blijckt op de croon int
weeshuys hangende te Dordt”.
Het zou nu wel heel toevallig zijn, indien er en een
hertshoorn en een kroon in het weeshuis te Dordrecht
waren met kwartieren Cool, terwijl bovendien Aemilius
Co01 slechts één der voorwerpen vermeldde. Waar men
vaak hertshoorns als candelabres gebruikte, of van meerdere kronen samenstelde, is de veronderstelling, dat
Aemilius en Gouthoeven een zelfde voorwerp bedoelden,
dunkt mij niet ongerijmd. Maar in dat geval blijkt, dat
er geen namen op stonden; dat de kleuren, althans gedeeltelij k, onzeker wa,ren, immers Gouthoeven ziet zilveren
kruisjes waar Aemilius Co01 gouden ziet, en dat ook de
volgorde onzeker was.
Dit laatste kan slechts, indien de wapens op losse
schildjes waren geschilderd, welke aan de kroon hingen.
M a a r zoo niet aan PieteA Cool, aan wien moeten de
vier kwastieren dan wél worden toegekend?
Het alliantiewapen Cool-Ydo maakt, dat slechts nageslacht van dit echtpaar in aanmerking komt, tenzij,
en dit is verreweg het waarschijnlijkste, H u g o CooZ, de
man van Anna Ydo, de samensteller is geweest, of zijn
vrouw hem nazijn dood daarmede heeft willen herdenken.
De vier grootouders van Hugo waren:
Adriaen Cool. tr. N.N. (vermoedelijk Cornelia Z’ielensdr.)
en Hu.90 van Overstege, tr. Mama Oewa.
Nu is het wapen Oem in elk’geval voorhanden, dat
van Overstege is 3 (2, 1) zwarte vogels in zilver e n
levert dus wel eenige overeenkomst op met het wapen
Sandelin. Het wapen Cool-Ydo, zou dan den manstam
vertegenwoordigen en voor N. N. of Cornelia Tìelensdr.
blijven dan de kruisjes over. Geen wonder, dat Gouthoeven aanvankelijk concludeerde, dat zi,i Cornelia van
der Lynde moest heeten, daardoor blijk gevende, dat
hij de kwartierstaat, evenals ik, op Hugo Co01 toepasselik
81 Of de kruisies zzoud of zilver ziin - het eerste is het waarsohiinachtte. Waarom hij] 3) dit weder doorsloeg, weten wij
lijl&te - is mijUnie; bekend. Bloys”v. Treslong Prins in Geneal.“en
niet. Bij Adriaan Cool schreef hij later b\j : ,,Hij voerde
Herald. Gedenkw. v. N. Holland noemt ze zilver, verwijst echter naar
geKick s{jn sone drie gulden cruyskens in een groen velt.”
v. d. Lely’s teekening ervan. Hierop zijn zij oppervlekki-g gezien zilver.
Bii nader bezien ontdekt men echter wel dceeliik de OD zoo kleine
Gouthoeven had dus inmiddels, indien hij dit inderdaad
scuhaal weinig talrijke stipjes van het goud. a y
’
zelf
bgschreef, al of niet onder invloed van de fami!ie
‘J) Of de tegenwoordig in Ned. Patriciaat 1927 behandelde, uit het
Cool,
eene andere opvatting verkregen omtrent de groene
Noorden van ons land afkomstige familie Co01 dit wapen met recht
voert, dan wel een bestaand wapen b.v. dat van de Purmerendsche
kruisjes.
grafstede heeft overgenomen, doet er in dit verband niets toe. Zijn
Ik houd echter zijne oorspronkelijke opvatting voor de
er oude zegels van deze familie bekend?
de juiste, nl., dat het kruisenwapen aan Cornelia Tielensdr.
10) De in Maandblad 1929. kol. 247, uitgesproken en op het bij
Baaien geteekende en op de Gbudsche kérkgkzên voorkomegde wape;
toekwam, nu afgezien van de vraag of zij den naam
der Coolen gebaseerde uitspraak, dat dit kwartier van het wapen der
v. d. Lynde voerde, dan wel een spruit was uit het andere
familie Leyssius misschien van kleur was veranderd,, vervalt dus.
geslacht Cool.
11) Een voorbeeld van eene dergelijke verbale oorrectle der afbeel-‘ing
Tenslotte blijft nog de mogelijkheid bestaan, dat de
vindt men in Patrioiaat 1918 bij de familie Schermer.
12) De heeren van Zevenbergen namen na het uitsterven van den kwartierwapens geen kwartierwapens zijn, maar de waStrienschen hoofdstam de kleuren van dezen hoofdstam. rood in goud,
aan. Zie het wapenboek Beyeren (in afwijking van het wapeñboel;
Gelre). Verschillende Zevenbergsohe takken bleven echter rood in
zilver voeren.

1s) Of een ander?
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pens van regenten of anderen, die de kroon gezamelgk
hebben geschonken.
Ik eindig met de vraag, bestaan kroon en drieluik
soms nog?

“Otien van Rijswicks maet ...... O-lOHilleken Noeten . . . . . . . . . 0 - 10 M. Wyllem Back ......... O-lOJan van Huydenraits frou. . . . . . 0- 10 Hanrick Telleververs frou . . . . . . 0 - lO*Jouffer van den Poll. ....... 1 - 10*Joffer Vermuelen ......... l-lOIn hedt Gasthuis ein. . . . . . . . 0 - lOHanrick van Horssen . . . . . . . 0 - 10Malgrums frou . . . . . . . . . . 0 - lO*Jan van den Kerckhoffs frou . . . . . 0 - 10 Peter van Wyntgens. . . . . . . . 0-- 10 Ruth van Lenth . . . . . . . . . . 0 - 1 0 Die stolenwyters frou . . . . . . . 0 - 10 *Die smitmeysters dochter . . . . . . 0 - lO* Hanrick leydeokers frou. . . . . . . . 0 - 10 Claes mullers frou. . . . . . . . . 0 - 10 *Heele muey int Hirt . . . . . . . . 0 - lOMett Peters frou ...... O-lOW i l l e m v a n Omborch’ : : . . . . . 0 - 10 Gaerdt Peeterszen . . . . . . . . . 0 - 10 Jan Viegh ........... O-lOLaurens, die knecht van m(ijn) h(eer) v(an)
Uoddendael . . . . . . . . . . 0 - 10 Anna Cuippers ‘dochter . . . . . . . 0 - 10 M . Herman Focken vrou . . . . . . 0- 10 Item noch ein . . . . . . . . . . 0 - lOSebys van Weess . . . . . . . . . 0 - lOEinen huisman .......... O-lOJan Martensz. . . . . . . . . . . O-lOKatrijn Cuippers . . . . . . . . . 0 - lOItem die joffer . . . . . . . . . . 0-IOWolter die Greeffs in den Cop . . . . 0 - lOSeger van Bemmel . . . . . . . . 0 - lO* Jasper Roukens . . . . . . . . . 0 - 10 ...................... 0 - :iI
*Frans Virvandt.
*Jan Beyer
Jenneken van Hervelt . . . . . . . 0 - 1 OSeger van Inggens frou. ...... O_lOJochum kremer in Straelens huis . . . O- 10 Den hoymeecker op die Kannemerckt . . 0 - lOEvertken van Berck . . . . . . . . . O- 1 OJ a c o p J’anss.’ frou in die Smidtstr(aet) . O- lOHanrick die gorttemeecker. . . . . . O- lO* Hanrick van Wanraeys moeder . . . . 0 - lO“Burgmr. Jan Touman ....... l-lODie corvemeeckers frou yn die Bruerstr(aet) 0 - lO1 cuipers soen yn die Beginnengasse . . 0- 10 Willem Coebrugh . . . . . . . . . 0 - 10 Sijn buisfrou. .......... O-lOGyess messmoyer . . . . . . . . . 0 - 10 ‘Jan Bartelss 1) . . . . . . . . . . 0 - lO*Jan Bartelss. .......... O-lOMari, die maecht in den Aer. . . . . 0 - lO. . . . . . 0 - lOM. Peter Hartoch .
O-lOMichiel van der Hors’t :
Die kistsnyers frou in die ‘Noineu&r(aetj 0- lO*Die burgmr. Jan van Weelderen ... l-lOWeelderens dochter . . . . . . . . 0 - 10 Weelderens huysfrou. ....... 1 - 10 *Jan Pels ............ O-lO-

Overluidingen van te Nijmegen overleden personen
1585 - 1587,
medegedeeld door A. J. MARIS.
(Vervolg en slot van LIII, 251).
*Jan Helnixs huisfrow ....... O-lO“Claes Viegen huisfrow ....... O-lOJan van Wyresens frow . . . . . . 0 - lODerick van den Cop. . . . . . . . 0 - lOM. Herman Smits moeder ...... O-lO“Drijss die vleyshouwer . . . . . . . 0 - lOEynen huisman. . . . . . . . . . 0- 10 Evert Corse . . . . . . . . . . . 0 - 10Heymerick van Megens frou . . . . . 0- 10 Wyllem van Druittens frou . . . . . 0 - 10 Ein huisman op die Legermerct. . . . 0 - 10 Anna, maet ........... O-lOWolter Stevens. . . . . . . . . . 0- 10 Henrick van M.ekeren ....... l-lOJacop die Haerdt van Wynssen . . . . 0 - lO*Ityen van Redichaeven ....... O-lOWynandt van Bemmis’ soen . . . . . 0 - IODerisken Telen dochter .... O-lOVrederick Hessen in die B'oddelstraet . , 0 - 1 OBeele, maet int Gasthuys . . . . . . 0- 10 -k Jouffer Moenixs soen. ....... O-lOMetgen van der Lynden . . . . . . 0- 10 Die renthmeyster vant Gasthuys frou
Paert(man) ............ O-lOStinneken Brouuers ...... O-lO1 huisman op den Ganihoëvel . . . . 0 - lOItem den plister . . . . . . . . . 0 - lO‘Barbara Gaeymans ........ O-lODerick van Onderens soen. . . . . . 0 -- lOHanrick den pliester ... : .... O-lOBardt den snyder. ........ O-lOWessel timmerman . . . . . . . . 0 - 10 Henriok van Boningens dochter. . . . 0 - 10 Jan van Boningens dochter . . . . . 0 - 10 Arndt die pannesmerder . . . . . . 0 - lOSymen die smits muey . . . . . . . 0 - lO* Wyllem Verheyens frou ...... O-lOGaerdt Hemerixs frou . . . . . . . 0 - 10 Alijt muey ........... O-lOM. Thy barbier van Wynssen . . . . 0 - lO-E:inen smits knecht . . . . . . . . 0 - lOGerit Verdonck . . . . . . . . . 0- 10 Lambert Peterzen. . . . . . . . . 0 - 10 Eyn huismans frou . . . . . . . . O-lO. . . 0 - 10 Wynandt mesmeeckers d(oohte)r
“Steeven Geritzen ......... O-lO“Derick Verheyen, apteecker ..... O-lO“Hilleken Tul1 . . . . . . . . . . 0 - tOJouffer van Meeckeren ....... 1 - lO-Gijsbert Hess .......... O-lOiCJenneken van Wanraey. . . . . . . 0 - 10 “Jan van Heterens frou ....... O-lOHanrick cuipper ... , ..... O-lO-

.

1) Jan Bartelss. staat tweemaal in dezen text, evenzo0 tweemaal
in de ontvangst wegens het openen van groeven in de kerk.

311
Elss sijn h u y s f r o u . ........
Reyn van den Kerckhoff .. ....
*Michiel die snijder. ........
Jan van Emerens zoen doet geschaeten .
Jan haemmeecker .........
“Jan van Druitens zoen .......
“Diemer Focken f r o u ........
Hanrick Hannezen dochter. .....
J a n Vermoelens soen. .......
Den anderen zoen. ........
‘Ot Pavers f r o u . .
Derick
Kelffkens
dochter
: : : : : 1
Hanrick Noeten dochter.
‘Jan van Meeckerens frou in de Nonnestr(aetj
Geryt van Beynhom ........
Muetien Swenss .........
Derick Wyntgens frou
...
Nael van Elst ..
: 1 1 1 : :
*Jan van Druitens soen .
L u c a s H e s s e l s d o c h t e r sijn’suster (i) : :
Aelbert Joesten. .........
Jan Benarts frouuen suster .....
Pauwels van Hoeckeloms dochter ...
“Frou van Moecks dochter ......
Louwys kremer. .........
Hens Jan knecht . . . . . . . .
Negel, van der Horst frou 1 .....
Evert die sackdreeger .......
Claes die mollera moeder ......
Ott den timmerman ........
*Peter van Poelwijck ........
“Frou Noetten ..........
“Gerit van Megens f r o u .......
Derick, ein schoenmeeckër.
.....
Derick van den Kerckhoff. ...
.
*Willem Wemers ....... : .
Derick Flenisz ..........
Gerit Towman ..........
“Vrou van Moeck .........
“Vrou Towmans in die Swaen. ....
“Marcus Michiels’ dochter ......
*Jan vleeshouuer .........
“Gaertien van Erp .........
J a n Meus. ...........
Aelbert Joesten. .........
Derick Heskens vrow .......
* Jennekens Slaets .........
Bart van Beecks frou .......
Hanrisken van de Wal .......
“Heer Jan Visscher ........
G i r t beckers suster ........
“Jan Caniss vrou . .
Nee1
in
die
staeff . . 1 : 1 : 1 : :
Gaerdt Bongh ..........
*Den pastoer van Boningen .....
Peter den brouwer ........
Thomis Qisbertzen .......
Lijsken van Hueckelom 1 ......
Bertken Weelings .........
Hanrick die Bruyn ........
*Lambert Buise frou .... .
Vrou van den Wals dochter 1 1 ...
Jan Kessels VTOU . . . . . . . . .
Jenneken Verhellen ........
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O_lOZ
O__lO_
u-lO_
o-lO_
o-lO_
0 - IU0 - 10 O_lO_
o-lO_
o-lO_
o-lO_
o-lO_
O-IOo- lO_
o-lO_
o_to_
o- 10_
l_lO_
o_ 102
O_lO_
o- 10_
o-lO_
o-lO_
0 - lOo-lO_
o - lO_
O-lOO-lOO-IOO-IOO-lOO-lOO-lOO-IOO-lOO-IOO-lO0-8+o - IOO-lOO-lOO-lO-

Wanraeys dochter. . . . . . . . . 0 - 10 *Hanrick leydeckers soen ...... O-lOJan Reyers ........... O-lOJan Reyers’ d(ochte)r . . . . . . . 0 - 10 *Jan Noetten dochter.
. O-lODie maet yn die Vijff Rin’ck: : : : . O-lO* Jenneken Rutten ......... O-lOJan Steilkens frou ........ O-lO“H. Seger Weelings ........ O-lOH. Thonis’ moeder . . . . . . . . . . . . 0 - 10 M. Jan ten Haeffs dochter
1 - lOLijsbeth van den Cop ....... O-lO-“Jan van Ilst .......... O-lO*Jan van Horten berch ....... O-lOHanrick Roukens .
O-lOWillem
Gaertzen
d(ochie)r’ : : : : : O-lOSeger van Appelterens moeder . . . . 0 - lOHanrick Bol1
O-lOWillem
van
Oesterholt : : : * : ’ : : * : O-lOPyeter Telen . . . . . . . . . . 0 - lO*Jan Vermuelen. ..... , ... 0 -- lO“Hilleken Vermuelen ........ O-lO1 provenar int Ga,sthuis . . . . . . 0 - 10*Jan Hortenberchs vrow
...... O-IO*Jan Aelbertz.’ frow ........ o- lO“Derick Caniszen frow . . . . . . . 0 - 10 Derick Janss. in den Ee(n)horn.
. . . 0 - lOAntonis die snyder f r o w . . . . . . 0 - IOSween van Haeps
. . . . . . . . O--IOWillem Paertman . . . . . . . . . 0 - 10 - .
Tonis van Botthaelen . . . . . . . 0 - 10 Somma beloept den aelinge ontfanck van luygelt
van 407 persoenen ... (f) 227 - 15 (st.) -.

Familie-aanteekeningen SibillgZì en aanverwante
geslachten,
medegedeeld door H. E. KOOPMANS

VAN

B O E K E R E N.

C o p y d e r Familieaantekening v a n E n g e l b e r t
S i b i n g a e n J o h a n n a Catharina B r u i n w o l t ,
i n l e v e n E c h t l i e d e n t e Gron.ingen.
Van E. Sibinga.
Ao.
1722.13 Sepbtemb. ben ik E. bibinga geboren.
1746.9 Maart ben ik getrouwd met ldn Fries, g e b o r e n
6. Janu. 1726. Wj,i zijn getrouwd in de A. Kerk
op Woensdagavond door den Weleerw. Heer R.
Albertloma.
1747.21 January is m i j n e v r o u w v e r l o s t v a n een0
dogter, en is gedoopt in Martinikerk, door den
Weleerw. H. Berteling, en genaamd Maria naar
mijne Moeder.
1749. in ‘t begin van dat jaar is mijner Vrouws moeder
Titia Ennes overleden en in de grote kerk begraven.
d. 20 July is mijne vrouw verlost van eene zoon,
en gedoopt in de Martinikerk door Ds. Folkers,
en genaamd Derk Fries, naar mijne vrouws vader.
d. 17 Aug. is ons zoontje Derk Fries o v e r l e d e n
en in de grote kerk begraven.
1760. d. 14 Decemb. is mijne vrouw verlost van een
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zoon en gedoopt in de aakerk door Ds. Themmen,
en genoemd Derk Fries.
1751. d. 16 Janu. is ons zoontje Derk E’ries overleden en
in de grote kerk begraven.
1762. d. 20 July is mijne vrouw verlost van eene dochter en gedoopt in Martinikerk door Ds. Oostbroek en genaamd Titia naar mijne vrouws moeder.
d. 3 Novemb. is mijne dierbare echtgenote Ida
Fries, tot mijne grote smarte na eene ziekte van
4 dagen, in den ouderdom van 26 jaar en bijkans
10 maanden overleden en in de grote kerk begraven.
d. 16 Novemb. is mijne dochter Titia overleden
en in de grote kerk begraven.
1763. d. 27 janu. is mijne dochter &faria overleden,
oud zijnde zes jaar en zes dagen. Hier mag ik wel
bivoegen: de Heer heeft gegeven, de Heer heeft
genomen, de naam des Heren zij geloofd; waartoe
de Heere mij zijne genade schenke!
1767. d. 30 July ben ik in mijn twede huwelijk gegaan
met Johanna Catharina Bruinemolt (geboren d.
16 December 1737) zijnde gecopuleerd op een
vrijdagavond door Ds. Wieringa in de grote kerk,
een half uur na de Predicatie. De Heere zegene
dit ons huwelijk.
d. 16 Octob. is mijne vrouws moeder Eatharina
ïVYonrGnga, Weduwe van Wijlen den Weleerw. Hr.
Johannes Petrus Bruinewolt Predik. te Stedum,
overleden en in de aakerk begraven.
1768. d. 6 Novemb. is mijne vrouw verlost van een
zoon en gedoopt in der akerk door Ds. R. Albertloma, en genaamd Derk Fries, naar mijne eerste
vrouws vader.
1709. d. 18 Aug. is mijne eerste vrouws vader de oud
Commies Generaal Derk Fries in wiens plaats ik
in April 1760 dat ambt gekregen heb, ten mijnen
huize overleden, in den ouderdom van 89 jaren
en bijkans twee maanden. Dat hij nu ruste van
al zijnen arbeid en omzwerven in dit land zijner
vreemdelingschap, zijnde geboren te Drontheim,
in Noorwegen.
1762. d. 9 Juny is mijne vrouw verlost van eene dogter,
en gedoopt door de Predik. Rummering in de
Grote kerk, genoemd Catharina, naar mijne Vrouws
Moeder.
1764. in May is mijn Vader de oud-brouwer Jacobus
Sibinga in Appingadam overleden, en hier in de
grote kerk begraven.
1767. d. 30 April is mijne vrouw verlost van eene
dogter en genaamd h4aria Helena, naar mijne
Moeder en moei van Loonen.
Zij is gedoopt in de grote kerk door Ds. de Blau.
1769. d. 12 January is mijne vrouw verlost van eene
dogter en gedoopt door den pred. Lubbers in de
grote kerk en genoemd naar mijne vrouws vader
Johanna Petronella.
1771 d. 23 Janu. is mijne vrouw verlost van eene
dochter, en gedoopt door den Heer Lubbers in de
grote kerk, en genoemd Jacoba naar mijn Vader.
1773. d. 5 July is mijne vrouw verlost van eene dochter
en gedoopt d. 9 Do. door den Heer de Blau in
de grote kerk en genaamd Margaretha Hendrika
naar mijne vrouws zuster, Wijlen Vrouw van Joh.
Ph. Riedel.

777.16 Aug. is mijne Vrouw verlost van een zoon en
gedoopt op Zondag 17 Do. in de A. kerk door
den Heer de Blau, en genaamd Engelbert n a a r
zijn vader.
Aauteekening van J. C. Sibinga geb. Bruinewolt.
780. d. 16 December is mijn dierbare Echtgenoot
Engelbert Sibinga, na eene derdendaagsche koorts- .
ziekte van drie weken, door een onverwagt toeval, uit mijne liefdearmen, na eene gewenschte
Echtverbintenis van ruim 23 jaren, in den ouderdom van 68 jaren en ruim 3 maanden weggerukt,
en zoo ik op Evangelie gronden hope in eene
zalige eeuwigheid overgegaan. De Heer die een
man der weduwen en een vader der weezen zijn
wil, vervulle genadig deeze belofte aan ons, die
dit smartelijk verlies met mijne 7 lieve kinder
betreur.
783. d. 7 Septemb. is mijn zoon D. 2’. Sibinga in den
H. Dienst te Wierum en Dorquert bevestigd door
den Eerw. Heer van der Tuuk, Pred. te Groningen,
predikende uit 2 Tim. 4. 6. Mijn zoon nam zijne
intrede uit 1 Korint. 2-2. De Heere zelve bevestige hem in zijnen dienst.
786. d. 4 Decemb. is mijn oudste dochter Eatharina
Sibinga in ,‘t huwelijk gegaan met den Hr. J. R.
van Boekeren, Pred. te Meethuizen, De Heere geve
er zijne hoge goedkeuring over!
786. d. 22 Octob. is mijne dochter varc Boekeren verlost
van een zoon en gedoopt door zijn Oom D. F.
Sibinga, en genaamd naar zijn Grootvader Hindrik
Albert.
,787. d. 1. Maart is mijne twede dochter M. H.Sibinga
in den huwelijken staat getreden met den Eerw.
Heer B. J. Broese, Pred. te Garnwert. De Here geve
er zijne hoge goedkeuring over!
d. 6. Juni is mijn zoon D. 3’. Sibinga, in ‘t
huwelijk gegaan met zijne nicht G. E. Koning.
de Heere bekrone het met zijnen zegen!
d. 10 Juni heeft mijn zoon afscheid genomen
van zijne geliefde gemeente van Wierum en Dorquert, predikende uit Phil. 1. 27.
d. 24 Juny heeft mijn zoon zijne intrede gedaan
in de aanzienl@e gemeente op de Gordijk in
Friesland, predikende bQ die gelegenheid uit
Colos. 1. 28.
d. 1 July heeft mijn schoonzoon van Boekeren
een liefderijk afscheid genomen van de gemeente
van Meethuizen uit Pred. 12 : 13. 14.
d. 16 July is mijn schoonzoon van Boekeren in
den H. dienst bevestigd te Heveskes. De bevestigingspreek door D. Abbring, Pred. te Oterdum
uit Joh: 20: 21-23, waarop de bevestigde zijne intrede deed uit 1 Cor. 1 : 18.
1788. d. 23 Maart is mijne zoons vrouw op de Gordijk
verlost van een Zoon en genaamd Egbert Wiardi,
naar zijne vrouws Grootvader, den Heer Medic.
Dokter Wiardi : doch d. 12 April daarop volgende
is dat kind overleden.
1788. d. 1 Augustus is mijne dochter van Boekeren verlost van een zoon en genaamd naar mijn man
Engelbert.
1789. d. 9 Aug. heeft mijn zoon afscheid genomen van
d
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de Gemeente van Gordijk, predikende bij die gelegenheid uit Pred. 12: 13-14.
d. 43 is man zoon in den H. dienst bevestigd te
Enum door zijnen zwager van Boekeren, predikende
2 Cor. 0 : í9. 20, waarop mijn Zoon zijn intree
deed uit 2 Cor. 6. 2b.
d. 19 Aug. is mijne dochter Broese verlost van
eene dochter en naar mij genoemd J o h a n n a
Katharina.
1790. d. 17 Maart is mijne dochter Van Boekeren verlost van een zoon, en genoemd naar des Dominé’s
O o m Wolter Paping.
d. 9 Sept. is mijn zoons vrouw te Enum verlost
van eene dochter, doch het kind is d. 16 daaraanvolgende overleden.
1791. d. 19 Juny is mijne dochter Broese verlost van
eene D o c h t e r e n g e n o e m d n a a r d e s Domine’s
moeder Qeertruida.
d. 3 Novemb. is mijn Schoonzoon de Pred. V a n
Boekeren na eene hevige koortsziekte van eenige
dagen uit de liefdearmen van m@e dochter weggerukt, na eene gewenschte echtverbintenis van
bijna zes jaren in den ouderdom van ruim 32
jaren, in welk zielgrievend verlies mijne Dochter
van alle die betrekking op haar hebben hartelijk
betreurd wordt.
d. 24 Dec. is mijne dochter, na’s vaders overlijden verlost van eene dochter, die genoemd is
naar den vader, en deszelfs broeder die ook eenige
dagen tevoren overleden was, zijnde de naam J o hanna Roelika Alberdina. Ach, dat de Heere in
kracht zich verder wil betonen te zijn een man
der weduwen en een vader van deze 4 onnozele
weesjes, en zijne beloften in kracht en nadruk
aan haar vervulle, die magtig is uit de duisternis het licht te doen te voorschijn komen.
1792. d. 13 Janu. is mijn zoons vrouw verlost van een
zoon te Enum en genoemd naar mijn man Engelbert.
1793. cl. 28 May is ‘t jongste kind van mijne .dochter
van Boekeren na langdurige sukkeling overleden.
1793. d. 14 July heeft mijn zoon een liefderijk afscheid
genomen van de gemeente te Enum, Predikende
naar Hebr. 13: 20- 21.
d. 28 July heeft mijn zoon zijne intrede gedaan in de gecombineerde gemeente van Oudega,
Nyega en Cpeinde, predikende over Hand. 10: 42.3.
1794. d. 6 Janu. is mijne dochter Broese verlost van een
zoon. De Heere gaf in dezen de begeerte van ons
hart, maar het behaagde hem naar zijne vrijmagt
op den derden dag haar met eene zware koorts
te bezoeken, die van zwaardere toevallen gevolgd
werden, en op den 13en dezer een einde maakte
aan haar zoo nuttig als begeerluk leven, in den
jeugdigen ouderdom van bijna 27 jaren, na een
echtverbintenis van omtrent 7 jaren. Zielroerende
slag voor mij ‘die haar gebaard heeft, en genade
wenscht om Gode te zwijgen, en nevens de mijnen
en haar geliefde Echtgenoot dit smartelijk verlies
betreuren.
d. 26 is de jonggeborene gedoopt door zijn vader
en naar ziine liefderiike moeder genoemd M a r k u s
Leonardus: De Dom.“predikte tot z i j n e e n o n z e
opwekking uit Ps. 12: 6. De God der hope ver-

vulle onze begeerten en doe de drie moederloze
kindertjes opwassen tot zijn eer.
d. 2 Novemb. is mijn derde dochter J. P. Sibinga in ‘t huwelijk gegaan met den Eerw. Heer
P. btrating, die op dien zelfden dag bevestigd is
in de gemeente te Wedde, predikende uit Gal. 6 : 14
De Here die goed is bekrone dezeverbintenis met
de kennelijkste blijken zijner goedkeuring.
1796. d. 2 Maart is mijne dochter Strating verlost van
een zoon, e n g e n a a m d n a a r D o m i n é ’ s v a d e r
Sibrandus.
d. 19. Decemb. is mijn zoons vrouw verlost
van eene dochter terwijl zij wegens zwakheid in
Amsterdam bij hare zuster Beekman was, en genoemd Qeertruida Iobia, naar haar moeders Oom
en Tante.
1797. d. 26 April is mijne dochter Strating verlost van
een zoon en genoemd naar mijn man Engelbel t.
1800. d. 17 Febr. is mijne dochter Strating verlost van
een zoon, en genoemd naar zijn Oom den Dom.
v a n Aderg, Ëcerhardus TheodÖrus.
1802. d. 23 Janu. is mijn zoons vrouw verlost van een
dochter en genoemd naar mij Johanna Catharinn.
d. 6 Decemb. is mijne geliefde dochter Jacoba
S i b i n g a , na eene Katharale ziekte van 6 weken,
in den ouderdom van 31 jaren tot mijne innige
droefheid overleden en in de Martinikerk begraven.
d. 24 Decemb. is mijn geliefde kleinzoon Bendrilt Albert van Boekeren, na eene katharale ziekte
van 14 dagen in den jeugdigen leeftijd van 16
jaar en 2 maanden overleden, en in de grote kerk
begraven.
1803. Heden d. 2 February in den morgen trof mij
voor de delde reis binnen 2 maanden eene smartelijke slag door het overlijden van mïjne geliefde
d o c h t e r Kaiharina Sibinga, Wed. van Boekeren
na eene katharale zenuwkoorts, in den ouderdom
van bijna 40 jaren tot mijne innige droefheid en
groot verlies voor hare beide kinderen. Ik zwijg
Gode van wien alleen mijne verwachting is.
1807. d. 3 Maart is miju dochter Straling verlost van
een zoon, en genaamd Johannes Jacobus, naar
mij en mijne overledene dochter Jacoba.
1809. d. 27 Maart is mijn geliefde kleinzoon Engelbert
van Boekerew in Amsterdam overleden.
d. 29 May is mijn kleindochter J. C. Broese i n
‘t huwelijk gegaan met den WelE. Heer J Kramer,
Predikant te Feerwert.
d. 3 Novemb. is mijne dochter S t r a t i n g verlost
van eene dochter, doch welke d. 11 Decemb. tot
hare bittere droefheid overleden is.

KORTE MEDEDEELINGEN. Van der Burgh van Oudaen.
Naar aanleiding van het medegedeelde over dit goslacht door Jhr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland (Bijdragen t. d. Geschiedenis der Utrechtsche Ridderhofsteden en heerlijkheden”, II, ‘s-Gravenhage 1912) vond
ik, dat deze familie zich blijkbaar geruimen tijd te
Alkmaar heeft opgehouden. Eenige aanvullingen, te
Alkmaar aangetroffen, mogen hier volgen.
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De t. a. p. op bl. 446 vermelde Johanna van Sneeck,
vrouwe van Oudaen, overl. Oct. 1662, tr. 1606 Mr. Jacob
Pietersz. van der Burgh, advocaat. Hunne kinderen waren:
1. Arnold v. d. B., heer v. Oudaen, zie onze ,,Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit
de kerken der prov. Nd. Holland”, 1, bl. 37, tr. A n n a
Nobel, zuster van na te noemen Catharina, wordt
vader genoemd van Jacobus, Cornelius, Johanna, Wilhelmus, Johannes en Adrianus v. d. B. en testeert voor
notaris A. C. Heemskerk te Alkmaar, wonende aldaar
in de Coorstraat 3 Oct. 1656, beschikkende o.m. over
zijn hofstede ,, Houdaen”, liggende aan de Oostzijde van
de Vecht, door hem verkregen bij octrooi van de Staten
van Utrecht dd. 28 April 1630 (oude stijl) 0n van den
bezitter van den huize Nijenrode dd. 14 Juli 1648.
2. Peter (Petrus) v. d. B., heer can Soesbergen, t r .
Catharina ïVobe1, dr. van Jacob Cornelisz. en van Adriana
van N0sse, vgl. Gedenkwaardigheden N. Holland 1, t. a.p.
bl. 37 sub 67. Hij kocht 26 Mrt. 1667 te Alkmaar een
graf in de Gr. kerk aldaar, Zuidergang 364, en test.
18 Mei 1663 ald. voor denz. notaris, toen wonend te Utrecht.
3. Aldegonda v. d. B., tr. Jhr. Jordaen Poeijt; heet in
laatstgemeld testament reeds overleden, kinderen nagelaten hebbende.
4. Anna v. d. B., heet in laatstgem. testament 0veneens reeds overleden, hebbende nagelaten een dochter
Agatha Clementia bij Jhr. Qeorge Kteffel, heer van Creinhem en Oppielen.
Jacob Nobel, de schoonvader van beide bovengemelde
broeders, maakte testamenten, te Alkmaar verleden 24
Juli 1624 (voor notaris C. J. Baert) 9 Jan. 0n 21 Sept.
1662, 24 Apr. en 17 Dec. 1604 en 3 April 1663 (alle
voor notaris A. C. Heemskerk). Hij noemt Frans Barentsz.
Cousebant te Haarlem en Ysbrant Dobbius te Amsterdam
zijn neven.
Jhr. Jan (Johannes) van der Burgh, heer v. Oudaen,
zoon van den boven sub 2 genoemden Arnold, kocht in
da Schermer 9 Juni 1674 een boerderij met twee kavels
land (1. 4/b), die door zijn a.i. erven 14 Aug. 1738 werd
verkocht.
De door den heer Wittert van Hoogland genoemde
Johanna Maria van der Burgh, vrouwe v. Oudaen en
Soesbergen, tr. te Alkmaar voor burgemeesteren 26 Jan.
1666 Jhr. Livin Philibert de Clerque, heer v. Bouvignes,
burggraaf v. Wissocq, wonende te Gent. Zij testeerden
11 Febr. 1668 te ‘s-Gravenhage voor notaris C.V. d. Hooch
en 8 Mei 1668 te Alkmaar voor notaris Mr. L. Eeijser.
Behalve in de Schermer bezat deze familie nog goederen in de Zijpe (o.a. een huismanswoning ,Vijverberg”
in polder F.), vgl. transporten Zijpe en Hazepolder, Ri,jksArchief te Haarlem, dd. 10 Juni 1724 en 10 April 1730.
Mr. J. B E L O N J E .

[dus z$ grootmoeder, overleden 1779, zie Wapenbord
No. 88) en Comitissa de Sickinghe.
B a r o n L u d o l p h Herman Joseph vau Heerma v a n
Holo&de liet nog de volgende kinderen te Roermond
doopen :
_&Zariu Theresia Carolina Caecilia, ged. 23 Januari
1764, s s. Petrus Clant, Maria de St. Vaest en Maria
Caecilia van Eyck, abdis.
Carolina Maria Anna Barbara Antonia, ged. 31 Juli
17tì6, S. S . Carolus Comes ab Arnberg, Vallangen en
Philippina Carolina Commitissa de Sickinghe et Nieuwkappel.
Theobaldus Willem Johannes Hermanus Maria Josephus (de vader wordt hier Edele Raad van Gelre
genoemd), ged. 16 Juni 1769, S .S . Rudolph J. M. de
Heerma de Holwinde vice-colonel. Hij is te Roermond
gestorven 31 Juli 1769.
Onder de overledenen te Roermond komt nog voor:
Eelena Wilhelmina Constantia Josepha Heerma, 10 Maart
1770.
Baron Ludolph Herman Joseph van Heerma van Holwinde overleed 29 Nov. 1810 te Roermond.
Aangezien zijn zoon Carolus Theodoor Philippus @?llem
Otto te Roermond staat ingeschreven als aldaar op 22
Aug. 1787 overleden, zal de oorspronkelijke plaats van
Wapenbord No. 89 wel Roermond geweest zijn.
C. V A N WESSE~.
Bloemendaal.

Van Heerma van Holwinde.
(LIII, 183).
Cnrel Philip 1 heodoor Willem Otto van Heerma van
Holwinde; vermeld op Wapenbord No. 89 als overleden
in 1787, 21 jaar oud, werd 16 November 1766 te Roermond gedoopt als zoon van Baron Ludolph Hermnn
.loseph en Baronesse Otta Ernestina Il;ilhelmina v a n
Hövell de Boscamp. Doopgetuigen zijn : Helena Catharina
vidua Heerma nata de Clant de Scharmer et Campen

Man&.
(XLIII, k. 106

V .V .

en 190).

In de Mitteilungen des Vereins fiir Geschichte und
Landeskunde von Osnabrück, Band 19 (1894) komt een
omstandig artikel van A. von Diiring voor, getiteld:
,Gesohichte des Stiftes Börstel”, een Cistercienser
klooster.
Op pag. 11-12 van deze Osn. Mitt. wordt gewag gemaakt van Mette Maneel, die in 1632 Eellnerin en in
1566 abdis van dit klooster werd; zij stierf in 1676. Men
leert haar kennen als eene krachtige, bezonnen persoonlgkheid. Evenals Dr. Edel over deze familie schrijft, vermeldt ook von Düring van Mette, dat zij uit het Eemsland stamt en wel van Landegge, waar haar vader
Burgman was. Laatstgenoemde schrijver voegt er aan
toe dat zij, na,ar het schijnt, ook bg Aschendorf gegoed
was, aangezien haar beid0 broeders, Johan en Botschalk,
alsook haar zuster Cecile aldaar woonden.
De verhandeling van den Heer Bijleveld over dit geslacht vangt aan met een in denzelfden tijd levenden
Johannes Maneel, grafelijk drost van Paluwsum (Pewsum)
in Oost-Friesland in 1689. De gelijkheid van den voornaam Johan trekt de aandacht.
Zou de trek naar Groningen, die in 1623 valt te constateeren, reeds van eerdere dagteekening zijn? Von
Düring weet namelijk te vertellen, dat dit geslacht in
de 16de eeuw in Holland bloeide.
Wat Clara van Aldenbockum, de gade van Johannes,
betreft, mogelijk is zij de dochter van Johan van Qrimbergen genant van Aldenboichuml) der Junghe zur Wysch
(1646-1674), in 1670 en in 1674 onderscheidenlijk Drost
te Ringenberg en te Dinslaken, en Klara N., die in
1646 voorkomt.
J. DE G R O O T .
1) Aldenbockum ligt dioht bij Bochnm (bij Dortmund).
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Het volgende vult mijne genealogie zio~ .Maneil in
J‘g. 1926, k. LOS/109 van dit Maandblad aan:
Hans Adam v. dd. had een8 dochter: J. M. V., z i e
kol. 111, op den borg te Kolham geboren, 4 Mrt. 1692
lidm. geworden te Godlinge, waarheen zij bij dood8
haars vaders met hare moeder verhuisd was, ingetrokken
bij de ooms Rengers op Rengerda.
N i e t A. A. of C. V. H. huwde de zuster van den
G. G. van Imhoff, doch hun o u d s t e b r o e d e r J. G. B.,
di0 voogd was over de kinderen zijns zwagers.
Bd.

Mr. Clemens S.M., geb. Kaap de Goede Hoop 1801,
overl. Haarlem 1864, advocaat te Amsterdam, lid d.
R e c h t b a n k t e A l k m a a r 1827-‘39, lid v. d. Staten v.
Holland Juni 1834, later lid v. Gedep. Staten, dijkgraaf
v. Geestmerambacht, h o o f d i n g e l a n d v a n d e Zgp0 0n
Hazepolder 1831, zijn portret, lithografie, in de gemeentel. Prentverzameling te Alkmaar (onder no. 924) ;
tr. Maria Elisabeth Coster, geb. Amsterdam 1802, overl.
te ? den ?
Kan inz. mij wederkeerig misschien iets naders over
dit echtpaar en familie mededeelen?

Wisch
(LIII, 283).
Aan mijn0 in het vorig nummer geplaatste mededeeling
ov0r eenige in de 138 80uw levend0 leden van hot geslacht der heeren van Wisch moge ik nog het volgend0
toevoegen.
Een hunner voorouders, Sueterus de IVische (-& 11801207), wordt na zijn dood nog in een0 oorkonde van
13 Maart 1222 ‘) genoemd. De abdis Ida en het geheele
convent van Vreden bekennen daarbij, dat Herman Clate
011 zijne vrouw Dhincburgis aan dat stift 6 akkers overdragen ten eind0 de herdenking te bekostigen van
dominees Suedherus de IVisge, Lamburgis (de moeder van
Herman), Azze, Wolburgus en Jutta.
J. DE GR O O T.

Alkmaar.

Mr. J. B E L O N J E.

Terpant. In het bezit van den heer M. Meinesz alhier
is uit den boedel van wijlen zijn te Heerenveen overleden moeder aangekomen een bokaal, waarop een wapenschild, waaronder het woord n Zerpant”. Op het schild
bevindt zich een figuur, die er uitziet als het bovenste
deel van 0en doodshoofd; in pl‘aats van de neus is echter
een driehoekje en de bovenkaak heeft geen tanden doch
vier inkervingen, waarvan de eerst0 drie rond en de
vierde vierkant eindigen. Uit de ronde gaten, welke op
de plaats van deoogen zich bevinden, komen eikentakjes,
waaraan twee eikels en drie bladeren en welke takjes
resp. schuin-rechts en schuin-links zijn geplaatst. Boven
het schild een kroon van 3 bladeren en 2 paarlen. Wat
beteekent dit alles 0n wat is !lerpont?
Bl1 ta cia C.

B. v. T. P.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Deibel. (LIII, 284). C3eorge Deibel, geb. 16 Januari
1797 te Dordrecht, ged. in de N. H. Kerk aldaar 2G
Januari d.a.v., zoon van MartinMs (Mclrtin) Deibel (overleden te ‘s-Gravenhage 31 October 1822) en van Johanna
\Yright (overleden te ‘s-Gravenhage 26 September 1816),
van beroep boekho,uder in het Huis van Opsluiting en
Tuchtiging, trouwt 6 Juni 1824 te Leeuwarden Elisab e t h a Knauf, ged. in de N. H. Kerk te Groningen 7
Juni 1799, dochter van August (Jenn, Auguste) Knauf
(van beroep gepens. sergeant, in den ouderdom van 60
jaren overleden te. Leeuwarden 29 December 1812) en
van 2da (TieGe) Bisschop.
Martinus Deibel, geboren in Duitschland, zoon van
Qeorge Deibel en Maria Barbara Rogh, ten tijd0 van
zijn overlijden oud 60 jaren en zonder beroep.
J o h a n n a IVright, geboren te Breda, dochter van Archibald \Vright en .Bastiaantje van Dongen, ten tijde van
haar overlijden oud 67 jaren.
Ir. CH. C. V A N D E R VLIS.
Leeuwarden.

Sandenbergh Mathiessen. (LUI, 286). Het wapen :
doorsneden, boven op zilver drie gouden adelaars, 2 en 1;
beneden op goud 3 rood8 sterren (S), 2 0n 1 ; helmteeken
een rood lat. kruis tus.schen 0en gewone vlucht van goud
en zilver, werd gevoerd door Mr. Clemens S.M., sinds
1829 heer van Petten en Nolmerban, vgl. uitvoeriger
onze ,Genealogische en Heraldische Gedenkwaardig
heden in en uit de kerken der provincie Nd. Holland”,
IV, Utrecht 1928, bl. 279 en het daar aangehaalde;
,,Navorscher” 1933, dl. 82, bl. 68.
1) Westf. Zeitsohr. Bd. 48 (1890) pag. 159.

De Friesche halve adelaar. (LIII, 288). Ter verduideling van de door
mede dat het mijn0
halve adelaar steeds
komt als getongd et2

mij t.a.p. gesteld0 vraag, deel ik
bedoeling is te weten of bedoeld0
geheel rzcart is of ook wel voorgeklauwd vat1 rood.

Almelo.

F. W. FA B I U S .

Onbekend wapen. (LIII, 288). Hoewel het volgend0
geen direct antwoord geeft op de vraag van Mr. Belonje
wil ik 0r de aandacht op vestigen, dat het door hem
beschreven wapen met de pglen ook voorkomt op den
grafsteen van Kapitein Bernardus Hals van Wissen
in de Munsterkerk te Roermond, 3 Januari 1687. DB
pijlen staan ev0n00ns boven elkaar geplaatst, echter
schuin-links. Bij de afbeelding, di0 ik 0~ van bezit, wordt
het wapen aangeduid als dat van de familie H a l s .
Bloemendaal.

C.

VAN

W E S S E M.

INHOUD 1035, No. 10.
Bestuursberichten. - De afstamming van het geslaoht de Bye (van
der Does de Bye-Thierry de Bye), door W. Wijnaendts van Hesnndt.
- Striana IV. De oorsprong van de Dordtsche Regentenfamilie Cool,
door Jhr. Dr. Th. van Rheineok Leyssius. - Overluidingen van te
Nijmegen overleden personen 1585-1587, medegedeeld door A. J. Maris.
(Slotz). - Familie-aanteekeningen Sibinga en aanverwante geslachten,
medegedeeld door H. E. Koopmans van Boekeren. - Korte mededeeliugen: Van der Burgh van Oudaen; Van Heerma van Holwinde;
Maneil; Wisch. - Vragen en antwoorden: Deibel; Sandenbergh
Mathiesson ; Terpant. - De Friesche halve adelaar; Onbekend wapen.

D E N E D. BO E K-

EN

STEENDBUKKERIJ V/H H. L. SMITS.

DE NEDERLANDSCHË LEEUW
MAANDBLAD VAN HET

Koninklijk Nederlandsch Genootschap YOOP Geslacht- on Wapenkunde,
Correspondentie, bestemd voor het Best uur,
gelieve men te riohten tot den Se oret aris
Dr. J. Pa. DB MORT~ VERL O R E N, Bleyenburg 5,
‘e-Gravenhage.
Alle overige correspondentie (niet bestemd voor Bestuur of Redaotie) te riohten aan
het Bureau van het Genootschap,
Bleyenbwg 5, ‘e-Qvaoefihage.

Dit blad verschijnt aan het begin van iedere
maand en wordt aan alle leden van het Qenootschap toegezonden.
Bijdragen en correspondentie, bestemd voor het.
Maandblad, zoomede opgaven van adresverandering gelieve men te richten tot den
Hoofdredacteur Dr. Ta.R.Va~c~Lnc~ssnn,
hu& Eikenrode, Driebergen.

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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Voorzitter van het Genootschap.
Het Bestuur deelt mede, dat in zijne Vergadering van
16 October jl., met inachtneming van art. X1, lid 3 der
Statuten, als opvolger van wijlen Jhr. Dr. W. A. Beelaerts
van Blokland tot Voorzitter van het Genootschap is
verkozen Dr. Th. R. Valck Lucassen, sedert 1928
Vice-Voorzitter.
Dr. Valck Lucassen, die van 1913 tot 1918 Secretaris
van het Qenootschap was en sinds 1913 tevens de functie
van Redacteur van het Maandblad bekleedt, zal zich
als Hoofdredacteur met de leiding van het orgaan ,,De
Nederlandsche Leeuw” blgven belasten.

Buitengewone Algemeene Vergadering
in het Gebouw Bleyenburg 3a (Duitsche Kerk), ‘s-Gravenhage, op Woensdag 13 November 1936, des n. m.
te 3 uur.
Agenda :
1. Verkiezing van een Bestuurslid ter voorziening in
de vacature, ontstaan door het overlijden van Jhr. Dr.
W. 8. Beelaerts van Blokland.
Eenige oproeping.
Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het
overlijden van den Heer E. C. IJ. Baron Ca 1 koen,
te Eefde, sedert 1927 gewoon lid van het Qenootschap.
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Ds.
J.

C.
E.

B.
M.

November 1935.

LIII” J a a r g a n g .

No. l l .

H

EYN

. . . . . . . . Leiden.
Plantnoen 9 b.

KBAMERS . . : . . . . Schec*eningen.

Buethoekstraat 23.

Adreswdzigingen.
ARKEL

VAN

Jhr. F. 1.
P. H.

VAN

VAN

N.

H AEFTEN

Nevern Square 29.

HASELEN . . . . . . . Amersfoort.
.......

Djember

Bergstraat 27.

(OostJava).
pa. Ondern. Glantangan.
RUYS . . . . . . . . . . Amersfoort.

8. RINGELING
P.

‘s-Gravenhage.
ten Hoveetraat 50.
. . . . . . London S. W. 5.

. . . . . . . . .

J. v. Oldenbarneveldlaan 18.

Aanwinstenlijsi der Bibliotheek.
D augnon, F. F. de. Teatro gentilizio della nobilta d’ Europa. Milano 1879-1884. vol. 1.
le stuk: Qenealogie in lingua Italiana.
2e stuk: Généalogies en langue Franpaise.
(Geschenk van Mevrouw Leembruggen-von Lieben).
Re a, A. Monumental remains of the Dutch East
India company in the preaidency of Madras. Madras
enz. 1897. Archaeologioal survey of India, new imperia1
(Beschenk a. b.).
series, vol. XXV.
H e el, D . van. De Minderbroeder pater Henricus
de Vroom (Henricus Sedulius) 1649-1621; zijn leven,
zijne geschriften, zijne brieven. Den Haag [1931].
(Geschenk van den. Schrijver).
He e 1, D. van. Nicolaas Wiggers Cousebant als seculier priester 1666-1603 en als minderbroeder 16031628. Haarlem 1929.
(Geschenk van den Schrijver).
Ho e k, D. Qeschiedenis van ,Backershagen”. [Rotterdam 19361. (Geschenk van Prof. Dr. J. F. can Bemmelen).
Brem er, H. Haus Welbergen.. Aus der Qeschichte
einer Münsterländischen Wasserburg. Qronau [z. j.].
(Geschenk van den heer J. van Aeek).
M ar t e n s, R. L. Qenealogie van het geslacht Hoynck
van Papendrecht, gedeeltelijk naar aanteekeningen van
J. H. Scheffer, berustende in het Qeneal. Herald. Archief,
*
bewerkt. ‘s-Qravenhage 1891.

323
(Geschenk van den heer J. C. Hoynck van Paperzdrecht).
D r i e s s en , H. L. De retroacta van den Burgerlijken
Stand in Gelderland. Beschrijving van de doop-, trouwen begraafboeken, de registers van overledenen enz.,
dagteekenende van voor de invoering van den Burgerlijken Stand. Utrecht [1936].
Rijksarchief in Gelderland.
(Geschenk ‘cau deii Schrijver).
Heuvell, J. H. van Linden van den. Het geslacht van Dusseldorp [z. pl. z. j.].
Overdr. uit ,,de N a v . “ , 1 9 3 1 - 1 9 3 4 .
(Geschenk van den heer Ir. L. J. uat1 Dusseldorp).
D o n ke r s 1 o o t, H. Dr. Joost Donkersloot, medicinae
doctor, heel- en vroedmeester te Assendelft, ‘s Grevelduin-Capelle en Voorburg (Z.-H.) 29 Juni 1814 - 30
.Juli 1869. Een levensschets. [Rotterdam 19361.
(Geschenk l*an den ,3chrijver).
F 1 o urn o y, H. Trois Américains d’ origine Genevoise.
[Flournoy]. Genève 1936.
Overdr. uit ,,Echo Suisse,” 1935.
(Geschenk van den. Schl $‘oe?*).
Huizing a, J. Burg en kerspel in Walchren. A m sterdam 1935.
Mededeelingen der Kon. Akademie van Wetensch.,
afd. letterk., dl. 80, serie B, no. 2.
(Geschelrk cn11 Pl.of. Dr. J. F. van Bemmelen).
G ra n dj e a n, P. B. Ludvig Holbergs borgerlige Segl.
Ktibenhavn 1936.
Overdr. uit ,,Personalhistorisk Tidsskrift”, jrg. 56.
(Geschenk van den Schrzjver).
Gras winc kel, D. P. M. Het oud-archief der gemeente Arnhem. [z. pl.] 1935. 3 dln.
Rijksarchief in Gelderla,nd.
le stuk. Voorw., inl., inventaris.
2e stuk. Regestenìijst.
3e stuk. Brievenlijst, lijst van kaarten en teekeningen,
(Geschenk van B. el, II‘. van Arnhem).
index.
Schneid er, C. Geschichte des Wild- und Rheingräflichtm Hauses. Volkes und Landes auf dem Hundsrücken. Kreuznach 1864.
Bilder aus der heimischen Vergangenheit, Heft 11-XII.
(Geschenk r>an den heer J. vrru Hasselt).
[ 11 i e d e rn a, A. S.I. Ien en oar oer US âlde Fryske gea(Geschenk r’a!n den Schrijver).
w a p e n s . [z. pl. 19361.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n Fa.brieken R o t t e r d a m
1903-1928. Gedenkboek. Rotterdam 1 9 2 8 .
(Geschenk van den Heer TI’. F. Leemans).
Langton Sanford, J . a n d M . T o w n s e n d . T h e
great governing families of England. Edinburgh enz.
(Geschenk v(ln den heer J. van Lier).
1865. 2 vol.
M aris. A. J. De geestelijke en kerkelijke stichtingen
in Lochem. [z. pl. 19361.
Overdr. uit ,BQdr. Gelre”, dl. XXXVIII.
(Geschenk l-au de Schrijfster).
Ven, A. J. van de. Het oud-archief van degemeente
Zaltbommel. Zaltbommel 1935.
(Geschenk van het Departement van O., K. en W.).
Me dito, H. 1. Nomenclator, omnium rerum propria
nomina septem diversis linguis explicata indicans. Francofurti 1696.
(Geschenk van den heer Mr. Dr. H. J. rson Butcken Fock).
11 gen, Th. Die Westfälischen Siegel des Mittelalters.
Munster I 894-1900. IV Heft.
’ Afl. lV, 123 Tafeln in Lichtdruck, enthaltend die Siegel

324
von Adligen, Bürgern und Bauern.
(Geschenk a. 2>.).
Q r ü n e n b e r g , C. Wappenbuch, volbracht am nünden Tag des Abrellen, do man zalt tusend vierhundelt,
drii und achtzig jar. Zu Farbendruck neu herausgeg.
von R Stilltried-Alcàntara und 8. M. Hildebrandt. Görlitz
1876. Niet volledig.
(Geschenk a. b.).
[Fr uin, R.] Het leven van Leonardus Cornelius van
der Valck. [z. pl. 19361.
Overdr. uit ,Historia”, 1936.
(Geschenk tan den Schrijver).
B r a n d e n b u r g , E. Die Nachkommen Karls des
Grossen. 1-XIV Generation. Leipzig 1936.
Stamm- und Ahnentafelwerk derzentralstelle f. Deutsche
Personen- und Familiengeschichte, Bd. X1.
Rü hl Jr., D. Nederl.-Indische gemeentewapens. Geschiedenis, legenden en besluiten. [Bandoeng 19331.
L ö c h e r b a c h , H . Verzeichnis der Kirohen büch&
der Rheinprovinz Mit einem Qeleitwort des Sachverständigen f. Rasseforschung im Reichsministerium des
Innern. Köln 1934.
Sonderheft der Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft f. Fan]. kunde.
Coeverden, F. W. W. H. van. Schetsen uit
Twenthe’s verleden. Enschede [1934].
Hullu, J. de en J. A. Brakman. De hofsteden van
Groede en Breskens en hunne bewoners in vroeger en
later tijd. Oostburg 1930.
B e e l a e r t s v a n B l o k l a n d , W . A . , D . P . M . Graswinckel, E. C. M. Prins, D. van Heel. Nederland
scha kloosterzegels vóór 1600. [‘s-Gravenhage 19361.
afl. 1 ‘en 11.
Bolt, H. Geschiedenis van het Sint-Geertruidsleen te
Abbega 1508- 1933. (Met stamlijst). [Sneek 19331.
Louë t Feisser, J. J. J. Amsterdamsche straatnamen en hun beteekenis. Amsterdam [1936]
‘s-Hertogenbosch 1186-1936. ‘s-Hertogenbosch 1936.
Hoff, B. van ‘t en G. J. Lugard Jr. Honderd jaar
Overijselsche geschiedschriving. [z. pl.] 1936.

Het geslacht Borculo,
d o o r J.

DE

(KOOT.

(Vervolg van LIII, 276.)

HOOFDSTUK 111.
De kinderen van Henricus 111 van Borculo.
$j 1, H e n r i c u s I V v a n B o r c u l o ( 1 2 8 8 - 1 2 9 6 ) .
Of Henricus IV, die naar de Leitnamensitte in deze
serie van Hendrikken de oudste zoon zijns vaders zou
zijn, dit ook inderdaad was, weten wij niet, In de reeds
eerder vermelde oorkonde van onbekende dagteekening
staat Godefridus vóór Henricus, maar dit kan geschied
zijn, omdat hij als proost van Zutphen eene h o o g e
geestelijke waardigheid bekleedde, welke vaak een recht
van voorrang in de oorkonden verschafte. Het is echter
best mogelijk, dat hier, in afwijking van het gebruik,
wegens bijzondere redenen aan het geven van den voornaam Godefridus aan den oudsten zoon bepaald waarde
werd gehecht. In die richting wijst ook het feit, dat
naast dezen proost ook nog aan een jongeren zoon
dezelfde voornaam werd geschonken, zoodat er twee
gebroeders Godefridus zij?.
Wat hiervan zij, als opvolger in de heerlijkheid
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Borculo behandelen wij Henricus het eerst. Naar toen- 7vas reeds op 13 Jan. 1280 (1279) miles en Bernardus de
malig gebruik werden de bezittingen des vaders onder eItrungede heet op 10 Juli 1280 ls7) dom(i)nus. Het lijkt
de verschillende kinderen verdeeld en zoo erfde Reinald Clus buiten twijfel, dat ook de jonge Borculo reeds
Coevorden; uit hem stamt het huidig adellijk geslacht 1:idder was, welke wetenschap straks te pas zal komen.
Nadat hij zelf heer van Borculo is geworden, ontvan dien naam.
Deze splitsing is aan den invloed van het geslacht Bor- 1noeten wij hem slechts een viertal malen. Henricus
1Dominus de Borklo geeft op 13 April 1292 1 Os) aan
culo niet ten goede gekomen. Geen van de zoons van HenWillem heer van Diepenheim (den graaf van Dale) eene
ritus 111 is anders dan bij uitzondering op den voorgrond getreden. Zoo missen wij b.v. Henricus 1V reeds 1ninisteriale, Lutgardis, dochter van Werner Mursbeke.
aanstonds in Febr. 1291 (1290) I 03), wanneer een zeer 1Eene oorkonde van 22 Juni 1294 1 Og) heeft eene ruiling
van ministerialen tot onderwerp. Baldewinus heer van
groot aantal edelen en ridders zich borg stelt voor graaf
Reinald van Gelre en zijne gemalin Nargaretha, als tJteinfurt geeft aan Hynricus nobilis vir de Borclo als
ministerialis Hadewig, dochter van Hadewig de Wyncbeiden ten gevolge van het voor hen zóó onfortuinlijk
einde van den Limburgschen successie-oorlog genood- ;kelhusen, waarvoor Hynricus hem afstaat Emegardis,
echtgenoote van Wilhelmus de Wynckelhusen en dochzaakt zijn alle inkomsten van zijne graafschappen Gelre
en Zutphen en van het land van Kessel voor vijf jaar 1: ter van Johannes de Hervelo.
Hierna doen’ de Lon’sche relaties wederom_zich geli n p a n d s c h a p o v e r t e dragen aan zijn schoonvader,
graaf Guidus van Vlaanderen. Onder de borgen treffen ,den. De in het vorig hoofdstuk meermalen vermelde
wij b.v. wel aan Theodoricus dominus .de Batenborg, ,Sweder van Vorst (Voorst) belooft op 2 NOV. 1296 l l O)
ten behoeve van Reinald van Gelre in 1298 aan den
Wilhelmus dominus de Brunckhorst, Frederi.cus dominus
de Bare en Theodoricus dominus d e K e p p e l e , m a a r bisschop van Utrecht te betalen eene som van 1.000
Mark sterling. Als fideiussores wijst Sweder eenige
Borculo ontbreekt.
milites aan en vervolgens Wilhelmus comes de Dale,
Henricus IV was reeds vóór zijn optreden als heer
Johannes filius domini Bernardi de Nahus (Ahaus), zijn
van Borculo in 1288 ridder. Dit blijkt uit de volgende
neef, Stephanus de Sulen, Henricus de Burclo, Reynaldrie oorkonden 104).
dus frater suus, Stephanus de Wische (zwager van HenIn 1283 maken abdis en proost van het klooster in
Cosvelt (Marienborn) bekend dat Gisla, hun custos, een ritus) en anderen, allen famuli. Dat Henricus hier plothuis in Lette etc. gekocht heeft voor 11 Mark. Daartoe seling als knape wordt gekenmerkt, wekt groote verhadden o. a J u t t a , UXO+ domini Heine de Borchlo et wondering, daar wij hem reeds sedert 1283 als ridder
aantreffen ‘los).
Lisa domicella eius aan Gisla 18 solidi gegeven.
T e Borclo doet ten slotte Henricus de Borclo op 19
Wie was deze Jutta? Wij hebben geen bepaalde aanAug. 1296 111) kond, dat Gertrudis, de vrouw van
wijzing, dat zij eene dochter van den miles TheodeGotscalcus de Mercvelde (Markveld), met haar zoons
ritus dominus de Wische zou zijn, al’ gold de in het
afstand deed van den lijftocht (vruchtgebruik) van Sunvorig hoofdstuk besproken huwelijksovereenkomst van 23
Febr. 1262(1261) mede een huwelijk tusschen den oud- derhuis, d. i. het huis ter Sunder, gelegen in Vorchten.
Hierna komt Henricus IV niet meer voor. Zijn sterfjaar
sten zoon, tevens erfgenaam, van Henricus 111 van
verschuilt zich. Eerst op 16 Juli 1308 1 12) verschijnt zijn
Borculo en de oudste dochter van dien heer van Wis&
Wel wekt de Westfaalsche omgeving van Jutta den jongere broeder Godefridus, die steeds famulus bleef,
als domicellus de Borclo, vermoedelQk als voogd van
indruk, dat zij.. daaruit afkomstig is. Mocht zij niettemin
Henricus’oudsten zoon Henricus V, die sedert op 30 Nov.
g e e n Wisch zgn, dan is ook de in bedoelde huwelijks1311 lis) het bestuur over Borculo reeds blijkt te hebben
overeenkomst aangeduide helft van het gericht van
Juckesberghe (Haaksbergen 7) niet op Borculo over aanvaard.
Nevens Henricus V liet Henricus IV nog een zoon
gegaan.
Johannes na, die als kanunnik aanving en later tijdelijk
Vervolgens is haar gemaa’l als Heino de Borkeloc
het bewind over de heerlijkheid Borculo voerde. Een
miles op 17 April 1284 l O 5, getuige bij het sluiten van
ouder kind van Henricus IV, de domicella Lisa, noemden
eene overeenkomst tusschen Gerhard Mensinge en dc
wij reeds boven onder het jaartal 1283; de bijvoeging
ingezetenen van Zuidlaren omtrent de betaling der
,domicella” wekt eenigermate de veronderstelling, d a t
tienden aldaar aan dezen Gerhard.
zij destijds het eenig kind en Henricus nog niet geboren
Op 29 Nov. 1284 10s) stelt Simon heer van der Lippe
was. Van deze Lisa vernemen wij sedert niet meer. Over
door bemiddeling van de met hem verwante graven van
een Ludolfus de Borclo, die eveneens een kind van
Gelre en Cleve v e r z o e n d m e t S i f r i d u s , aartsbisschop
Henricus IV zou kunnen zijn, wordt in $ 111 gehandeld.
van Keulen, te Essen borgen voor de betaling van
800 Mark, welke hem als schadeloosstelling door dien
107) W. IJ. B. 111 Nos. 1087 en 1104.
kerkvorst was opgelegd. Tot die fideiussores behooren
ros) Racer, Ov. Gedenkst., VII, bl. 83.
o.a. Hermannus de Monasterio (van Munster), Svederus
100) W. IJ. B. 111 No. 1489 en Blok, Duitsche archivalia, blz. 206.
de Alpen, Henricus de Burclo filius . . . . domini de
i*O) Nyhoff, Gedenkw. Geld, 1 No. 47.
Ir@) Eene dergelijke misstelling vindt men b.v. in 1335 (Tijdr. Reg.
Burclo, Hermannus de Ludinchusen, Bernardus frater
Aanh., p. 7) in omgekeerden zin ten opzichte van den in 5 IV
eius, Bernardus de Strungede en Henricus filius Ber- Over.
nader te vermelden famulus Egbertus domicellus de Almelo, die toen
nardi de Ludinchusen. Ook hier bevindt Borculo zich els ridder werd aangeduid, terwijl zijne weduwe op 23 April 1338
in Westfaalsch gezelschap. Hermannus de Ludinchusen Versl. en Med. Ver. Ov. Regt en Gesch., 1900, blz. 43) genoemd wordt
103) Gelre. 111 (1900), pag. 261-264.

‘“4) W. IJ. B. 111 No. 1237.
10s) Oork.boek Gron. Drenthe No. 163.
10s) Sloet No. 1084, Lacomblet 11 No. 794 en W. U. B. VII No. 1930

Agnes domicella in Almelo relicta Egberti quondam domicelli ibidem.
111) Tijdr. Reg. Ov., 1, p. 33; Wubbe, Arch. Ter Hunnepe, Reg. No.
63, Inv. No. 388, en Brom, Reg. Stioht Utrecht No. 2716.
112) W. U.B. VIII No. 446 en Coesfelt, Beibeft, p. 129.
*is) W.U.B. VIII No. 683 en Blok, Duitsche archivalia, p. 206.
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0 11. Reinald 1 v a n

Coevorden

(1288-1316).

Reinald werd nimmer ridder; naar Coevorden heet
hij, naar wij zullen zien, eerst in 1309.
Op 24 Juni 1291 113a) sloot hij tezamen met het land
Drenthe een verbond van wederkeerige hulp met Groningen tegen elken vijand. Daar Reinald slecht,s knape
was, werd hij, evenals zijn vader op 9 Maart 1269,
met castellanus betiteld. Hij werd gewikkeld in de
Stichtsche en Drentsoh-Friesche veeten omstreeks dezen
tijd, o. a. met Ludolphus, miles, dominus de Gronebeok
(Gronebeke), prefectus in Groningen en tevens heer van
Zelewart (Selwerd). Hiervan zal straks nader blijken.
In de vorige paragraaf zagen wij op 2 Nov. 1296
Reynaldus met zijn broeder Henricus als borgen van
Sweder van Voorst, ten behoeve van een schuld van
Reinald van Gelre aan den bisschop van Utrecht.
Die bisschop, Jan van Zirik, bevestigde op 21 Maart
1297 (1296) l1 4, de privileges van Oldenzaal. Als getuigen staan hem o.m. daarbij ter zijde Suederus de
Vorste en Reinoldus de Borclo, burggravius in Covordia,
famuli, ministeriales van den bisschop. Deze burggraaf
behoorde dus tot ‘s bissohops dienstmannen.
Twaalf jaren lang hooren wij nu niets meer van Reinald, maar dan komt er weer roerigheid van de zijde
van Coevorden, die zich tegen Groningen heeft aangesloten bij een bondgenootschap, de Westerpartie genaamd. Ruinald’s knapen hebben namelijk den ,,olerc” van
heer Ludolf, prefect van Groningen, gevangen genomen.
Het komt tot oneenigheid tusschen Ludolf met zijn aanhangers en de Westerpartie, waarop Ghye, bisschop van
Utrecht, tusschen hen uitspraak doet in zake onlusten
te Groningen. Dit geschiedt op 4 Febr. 1309115) en wij
l e z e n d a n t e n d e z e : ,,Dat elfte pont, dat R e y n o t s
knapen o a n Co v o r d e haren Ludolfs clerk vengen, so
i s ouse seggen, omdat wi vinden, dat Reynout zelve dar
nicne was, doe dat ghesciede, endet bi him niene was,
enden Goederart .zij~ breder” (zijn jongere broeder Godfried) ,,thants uitliet, so segge wi daran onsen vrede niet
gh»broken, maer vor sine stade ende m i s t a e n , d i e m e n
him daer dude, so vinden wi him to beteringhe 5 mare.”
Uu zaak liep dus betrekkelijk gunstig voor hem af.
Iiuideus het Judiciaal Register van dezen bisschop,
Guitlo van Henegouwen (uit het huis van Avesnes, van
130 l- 1317)115a), behoorde Reynout van Covorde o . a .
met G o d e v a e r t v a n Goer (Càoor) e n h e e r B a r n t v a n
Zebelinghe tot ‘s bisschops ,Borghsaten te Goer”. E e n
geschil tusschen deze burgmannen wordt, naar wij aldra
zullen ervaren, door dezen kerkvorst met evenveel gezond
verstand beslecht.
Op 7 Aug. 1313 i 16) bezegelt Reynaldus de Covorde
de verklaring van de gebroeders Henricus en Albertus,
hoorigen der Eerk van Utrecht, dat zij den hof te Emmen
in erfpacht hebben genomen. Wij ontdekken dan tevens
dat Reinald niet als Borculo zegelt, maar met drie adelaars
(2, 1 geplaatst) en het omschrift S. Re(yna)ldi Prefe(c)ti
113al 0ork.b. Gron. Dr. n0 187 en Maenin. Overz. best. Drenthe. 110
stuk,‘10 deel (1839), p. 85-87. Vgl. mede; Ni&w Ned. Biog. Woordenboek, Deel VL k. 320 en 641. iuncto van Holthe tot Echten in den
Drenthschen Volksalmanak, bl;. 164 vlg.
114) Racer, a.v., V, p. 216, eo 0ork.b. Gron. Drenthe No. 196.
‘lb) 0ork.b. Gron. Dr. No. 229 en Muller, Reg. en rek. bisdom
UtreCht p. 428.
115%) R~jdr. Gesch. van Over., VIII (1886), blz. 121, en Muller, Reg.
en rek. bisdom Utrecht, 1889, blz. 580. Het judioiaal is afgesloten
vó6r 18 Nov. 1314, want dan is de daarin bedoelde Godefridus de
Gore reeds miles (Versl. en Med. Ver. Ov. Regt en Gesoh., 1900, blz. 38).
110) 0ork.b. Gron. Dr. No. 244.

de Covordia. Ook thans nog voert het adellijk geslacht
van Coeverden bedoeld wapen, in N.A. omschreven als
bevattende in goud drie roode adelaars, 2 en 1. Dit
zegel van 1313, het oudst bekende van dat geslacht,
bevindt zich in het Rgksarchief te Utrecht”‘).
AldaarlIs) treft men hetzelfde zegel, doch licht geschonden, nogmaals aan bij eene oorkonde van 19 Juni
1314119), waarbij de gebroeders Bolo en Liffardus verklaren van den bisschop van Utrecht den hof te Anlo
in erfpacht te hebben genomen.
Wij komen thans aan eene herleving van de moeilijkheden met het klooster te Assen over het broek
tusschen Veenhuizen en Padhuis, waarbij blijkens het
vorig hoofdstuk Henricus 111 van Borculo in 1276 als
burggraaf van Coevorden een der drie scheidslieden was.
Ditmaal verklaren op 4 Mei 1316 120) Renoldus de
Covordia en zijn kinderen, dat het.geschil tusschen hem
en het klooster is beslecht bij eene uitspraak van vier
scheidsrechters, te weten Ghodfridus de Borclo, zijn
voormelden broeder et patruus (vadersbroeder) delecti
nepotis nostri Henrici de Borolo, Hendrik van Norch,
ridder, Frederik, pastoor te Rolde, en Wicher, pastoor
te Vries en Deken van Drent’he. Tot de zegelaars behoorde
ook zijn evenbedoelde neef Henricus V van Borculo.
Nader werd ter zake verklaard, dat het convent te Assen
de boter- en hanenpacht enz. had afgekocht door aan
Reinald eenige veenen tusschen Venehuis en Padhuis af
te staan 1 *Oa). Nog is het niet uit; wij verwijzen naar
het jaartal 1341 bij evengenoemden Henricus V in het
volgend hoofdstuk.
Wij ontmoeten Reynold voor het laatst op 18 Juni
1316 12 1). Over een watergang is een geschil ontstaan
tusscheu hare (heer) Barnd van Zabelinghe en aijn
h o o r i g e n t e Dolre (Dulder) aan de eene zijde en heer
Godevard van Gore (Goor), Reynold van Covorde, Herman van Laghe, benevens de buren van Dolre anderzijds. De voormelde schrandere bisschop van Utrecht
Guy van Avesnes doet, waar naar gebruik aan beide
zijden gezondigd is, eene uitspraak, die eenigermate
van Salomonische wijsheid getuigt. Gedachtig aan het
?intta muros peccatur et extra”, (seghet) die kerkvorst
in de eerste plaats ,dien wapeurocht ende claghe, die
haren Barnds man ghedaen hevet tghegens die bure
van Dolre, quiit op beyden siden. Voertmoer alse van
den waterganghe, dien haer Barnd behouden hevet,
ende omme dat die watergang den buren al te scadeliic
is, ende haren Barnd niet also batelic is als hi den buren
scadeliic is, so seghet min here toe rechter minne ende
omme boerlike ding, dat men dien watergang toe za,l
slaen ende dien watergang leden zal in dien waterga,ng,
die toegangken plach dor die mole toe Hertmen, ende
dat men dien watergang diepen ende graven mag alle
die ghene, dies toe done hebben”. Dit strekt tot ,ganslike zone” (verzoening) van beide partijen, wien het
echter vergund wordt om bij sohade op de zaak t e r u g
te komen.
Leefde deze bisschop nog heden ten dage op onze
rumoerige aarde, zou hij. dan niet een waardig lid kunnen zijn van eene arbitrage-commissie van den Volkenbond ?
117) Arch. Domkapittel, Suppl. gedr. Catal. No. 256.
1’8) Coll. Alg. R. A. No. 19.
110) 0ork.b. Gron. Dr. No. 247.
120) Ibid. No. 248.
1gOa) Magnin, Overz. Besturen Drenthe, 11, 1, pag. 39.
191) 0ork.b. Gron. Dr. No. 1229.
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Datzelfde aardrijk verliet Reynoldus kort na bedoelde uitspraak van 1316; op 24 Dec. 1316 10 *) treffen
wij namelijk zijn drie zoons, de gebroeders Reynoldus,
Rudolphus en Henricus, aan, wanneer deze een tweetal
goederen in leen uitgeven.
Het ligt niet op onzen weg deze jongere ganeratie
der Coevorden’s hier uitvoerig te behandelen. Eerstgenoemde zoon, Reinold 11, komt voor van 1316-1338 en
was o.a. de vader van Reinold III(1338-1370), die na den
dood van Henricus V van Borculo, wegens de minderjarigheid van diens dochter Henrike, van 1360-1368
tijdelijk als Heer van Borculo optrad. Na Reinold 111
werd zijn broeder Johannes (1370-1372) heer van Coevorden en vervolgens stierf deze linie in het begin der
volgende eeuw (na 3 Nov. 1416) lEa) uit met diens zoon
Reinold IV, die als gevolg van zijne groote roerigheid
op 4 April 1402 l z3 ) ,dat huys ende die heerscap” (heerlijkheid) van Coevorden met ,dat alinge landt” van
Drenthe aan den Bisschop van Utrecht moest afstaan.
Het hoog gezag van den zijtak van Coevorden nam
hiermede een eind.
De tweede zoon van Reinold 1, Rudolphus of Roelof
v a n Coevorden, verschijnt van 1316--1337 en is de
stamvader van de huidige jonkheeren van dien naam.

vorscht en het resultaat daarvan hopen wij in het naschrif.t te kunnen aangeven. De schrijver Dr. Josef Tinnefeld, die in 1913 in ,Die Herrschaft Anholt” vele
wetenswaardigheden omtrent het geslacht Zuylen verschafte, is op dit punt minder geslaagd. Op blz. 23 dier
verhandeling laat hij namelijk Bertha eerst huwen met
een Stephanus heer van Zuylen, die tusschen 1347 en
1360 sterft, en daarna met Godfried van Borculo, doch
in 1324 was zij reeds niet meer in leven en Godfried hertrouwd. Eerder zouden wij denken aan den hoogergenoemden famulus Stephanus de Sulen, die op 2 Nov. 1296 met
Godfried’s broeders Hendrik IV en Reinald voorkwam.
Het is wel merkwaardig,, dat na het huwelijk va.n
GCodfried met de weduwe van Sulen plotseling de voornamen Stephanus en Zweder, die sinds lang specifiek
aan de Sulen’s eigen waren, thans ook bij de Borculo’s
worden aangetroffen. Dat het hier zoons van Godfried
betreft, lijkt ons deswege wel het geval.
Daar Godfried’s voormeld geschil met Varlar niet
kon worden opgelost, benoemden beiden den nobilis
Bernardus, heer van Ahus (Ahaus) tot scheidsrechter.
Als kleinzoon van graaf Herman 11 van Loon, den stiefbroeder van Godfried’s vader, was deze Ahaus hem vrij
nauw verwant. De beslissing was eene eigenaardige,
want op 16 Juli 1308 12 5) deelde Ahaus aan Godefridus
domicellus de Burclo mede, dat het convent hem en
zijne gade Bertradis in de broederschap van het klooster
(ad plenam fraternitatem ipsorum) zou moeten opnemen,
opdat zij beiden hare goede werken deelachtig zouden
worden. Tot dat einde doet Godefridus, met toestemming
van zijne vrouw Bertradis, op 3 Mei 1310 12 6j, ten behoeve van zijn zieleheil uitdrukkelijk afstand van hoogerbedoelda hoeven.
Inmiddels ontmoetten wij Godefridus op 4 Febr. 1309
in het vorige hoofdstuk, toen hij den ,,clerc” van den
prefect van Groningen, die door knapen van zijn broeder
Reiuald van Coeverden gevangen was genomen, vr$iet,
waardoor deze wegens dit vergrijp er met eene boete
van 6 mark afkwam, hem door den bisschop van Utrecht
als scheidsrechter opgelegd.
Kort daarop treedt Henricus V van Borculo te voorschijn. Immers op 13 Juli 1310 127) verklaren schepenen
van Grol1 (Groenlo), dat Engelbertus dictus Eschekinc
beloofd heeft zijn pas gebouwden molen, van 26 Juli
d.a.v. af, niet langer dan twee jaren in bedrijf te houden.
tenzij Henricus domicelltcs de Borchlo dit bepaaldelijk
vergunt. Onder do getuigen bevinden zich Gotfridus de
Borchlo (zonder de aanduiding domicellus) en Ludolphus
de Borchlo, welke laatste aanstonds weder voorkomt, doch
wien wij geen zekere plaats in de stamreeks kunnen aanwijzen. Mogelijk is hij een jongere broeder van Henricus
V, daar hij voor geen andere plaats in aanmerking komt.
Het volgend jaar, op 30 Nov. 1311 1 SR), ontslaat
deze Henrious V zijne ministerialis Aleydis, dochter van
Willem Wollensone, v,an de ministerinliteit. Hi;j wordt
als getuige bijgestaan door Godefridus domicellus de
Borkelo, terwijl hijzelf zich omschrijft als domicellus
et dominus Hen’ricus de Borkelo. Tot de getuigen behooren
ook domicella Beatrix oollateralis predicti Henrici d. B.,
alzoo Hendrik’s gemalin, en voorts vorenbedoeldeludolfus

0 111. Godfried van Boroulo (1308-1328).
Eveumiu als Reinold werd Godfried ridder. Vandaar
dat, toen hij voogd was van zijn neef Henricus V, hij
overeenkomstig de gewoonte in deze streken slechts
domicellus de Borclo werd genoemd lzsa). Dit worden
wij voor het eerst gewaar, wanneer hg een geschil krijgt
met den Proost en het convent van Varlar over twee
hoeven in Enscede (Enschede). Dit bezit had hij waarsohijnlijk verkregen door zijn huwelijk met Bertradis,
dochter van Otto II graaf van Dale en van Cunegondis
van Bronchorst en weduwe van Stephanus van Sulen,
aangezien alsdan van hare toestemming gewag wordt
gemaakt. Zij werd blijkens hoofdstuk 15 IV ook Bertha
geheeten ; in 1324 was zij niet meer in leven, aangezien
dan van zijne tweede vrouw Lise sprake is. Hij had uit
het eerste huwelijk eenige kinderen, waarvan aan het
slot van deze paragraaf zal worden gewaagd.
Dit huwelijk met Bertradis van Daleverschafte Godefridus aanzienlijke relaties 1 e ‘). Haar broeder Wilhelmus
1 graaf van Dale (1292- 1306) was gehuwd met Richardis, zuster van graaf Wilhelmus van Arnsberg en weduwe van Johan, regent van Mecklenburg; na zijn overlijden werd hij als graaf van Dale opgevolgd door zijn
ouderen broeder Henricus 111 (1303-1316), Thesaurarius te Bremen en Proost te Deventer, en vervolgens
door zijne zuster Cunegondis 1 (1316-1322), g e h u w d
met Otto graaf van Tecklenburg, die zich daarop naar
het gebruik van die tijden graaf van Tecklenburg en
Dale noemde. Haar jongste zuster Catharina was de
gade van Herman heer van Gemen.
Bertradis’ eerste gemaal was Stephanus van Sulen
van Anholt. Om meer dan één reden achten wij het ongewenscht reeds thans nadere aanduidingen omtrent
hem te geven; in verschillende richting wordt nog ge1%) Ibid. No. 253.

lms) Magnin, Overz. Best. Drenthe, 11’ stuk, 2” deel (1842), p. 18-20.
1s) 0ork.b. @on. Dr. No. 1103, alsook Dumbar, Kerk. en Wereldl.
Deventer, 1, blz. 640, en Analecta, 11, p, 370.
123s) Vgl. N. L. 1933, LI, k. 461-462.
1%) Zie Raoer, Overijsselsohe Gedenkstukken, 11, p. 257, zoomede
l3ijd.r. eq Med. Hist. Qen., D e e l 25 (1904), blz. 424.

lz8) Coesfelt, Beiheft, p. 129 en W. IJ. B. Vl11 No. 446.
12s) Coesfelt, Beiheft, p. 130 en W. U.B. VIII No. 545.
127) W. U. B. VIII No. 553.
128) W. v. B. VISx No. 683 en Blok, Duitsche arohivalia, p. 206,
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de Borkelo. Sedert wordt Godfried niet meer met domiBijdrage tot de genealogie van de familie
cellus betiteld, doch alleen met famulus, of ook wel
van Slangenburg,
blijft iedere betiteling achterwege.
thans van Baar van Slangenburg,
Het familieverband met Dale komt tot uiting bij
gelegenheid, dat zijn voormelde zwager, graaf Henricus
d o o r W . WIJNAENDTB VAN R E S A N D T .
de Dale, te Diepenheim verklaart aan het klooster in
In mijn artikel over ,Willem de Charon de SaintVlarshem (Flaesheim) in Westfalen de voogdij van een
erf in Roden, parochie Selhem (Selm), nabij Buzlar G e r m a i n e n z i j n e n a k o m e l i n g e n ” , o p g e n o m e n
(Botzlar) te hebben verkocht. Godefridus de Borclo is in jaarg. 1932 van dit maandblad, heb ik in k. 280
daarbij met een anderen schoonbroeder, Hermannus de medegedeeld, dat de latere luitenant-kolonel Bawits
Gemene, op 23 Juni 1313 129) onder de aanwezigen. Frederik Cornelis de Charon de St. Cfermain in 1769
Evenzeer is hij getuige als dezelfde Henricus de Dalen, huwde met Clara van SlnngenOurg, later voorkomende
proost van Deventer, mede voor eigen herdenking, op als van Baar van Slangenburg. Zij werd door mij ver2 Juli 1316 130) tal van tienden aan de kerk van De- meld als zijnde gedoopt te Kampen 6 Febr. 1788 als
Clara Johanna, dochter van Paulus Croeugel. (Crocuger
venter schenkt.
Dat Ghodfridus de Borclo op 4 Mei 1316 131) als staat er, doch dit is een drukfout) en van Hester Sterke.
M\j is nader gebleken door eene mededeeling van
broeder van Renoldus de Covordia en vadersbroeder
van Henricus V voorkwam, vermeldden wij reeds in mej. C. J. Welcker, gemeente-archivaris te Kampen, dat
de inderdaad in 1’738 te Kampen gedoopte C l a r a
de vorige paragraaf.
Door het optreden van Henrious V treedt Godfried J o h a n n a niet dezelfde is als de Clara, die later mevr.
meer naar den achtergrond. Eerst vele jaren later, in de Charon de St. Qermain werd.
V e r d e r e mededeelingen van Mej. Welcker en een
1324, ontmoeten wij hem weder; dan is Bertradis reeds
heengegaan en Godfried hertrouwd. Het betrekkelijk char- naar aanleiding daarvan door mij zelf ingesteld vrij uitter behandelen wij omstandig in de volgende paragraaf. gebreid onderzoek leerden mij beide Clara’s k e n n e n
In 1326 is er oneenigheid tusschen de lieden van en tevens de verdere geschiedenis dezer familie v a n
Godevard van Borclo en die van Sweder van Rechteren. S l a n g e n b u r g , welke van belang is, omdat die familie
Wij vernemen echter daaromtrent uit eene oorkonde van later met den naam verschijnt van het eertijds bekende,
28 Juni 1326132) alleen, dat (Godfried’s verwanten) Berent aanzienlijke geslacht van Baer.
here van den Ahus, Henric here van Borclo en Roderic
Dat Clara Johanna niet dezelfde was als Clara, bleek
here van Vorst (Voorst) bekend maken, dat zij eene
namelijk in de eerste plaats uit een testament, dat
verzoening tusschen bedoelde lieden hebben getroffen
laatstbedoelde op 17 Nov. 1766 te samen met haar
op de wijze als zij dat te Covorde b{j hun afscheid van
zuster Cafhwina Eduarda van Slangenburg voor het
Godevard besproken hadden. Zij hebben van Sweder
,gericht van IJselmuiden passeerde 1).
en diens lieden reeds borgen en roepen Godevard op
In dit testament noemen zij zich dochters van wijlen
om op Zondag vóór 26 Juli vor none (voor den noen) met
DUB ,Johannes van Slangenburg (dus niet van een Pdus
zijn lieden te verschijnen in Deventer, waar dan de verCroeuger van Slangenburg). Catharina Eduarda verklaart,
zoening zal worden verkondigd.
dat zij in December 21 jaar zal worden; C l a r a z e g t ,
Voor de laatste maal ontmoeten wij Godfriedus de
dat zij op 2 dezer (dus op 2 Nov. 1766) in haar 21”
Borclo famulus op 26 Mei 1328 lssa) in eene belangrijke
jaar is getreden. Zij vermaken dan wederkeerig op de
rol bij een geschil tusschen Jan van Diest, bisschop van
langstlevende; haar nicht Jacominn van Slangenburg
Utrecht, en de ingezetenen van Drenthe. Hij is dan scheidszal 600 gl. ontvangen, haa.r neef Jork Abraham Johannes
man in dat geschil, gezamenlijk met zijn neef Reynald 11
von Slwngenburg 1000 gl. en de ouders dezer twee, n.1.
v a n Coeverden, die hier judex Covordie heet en als
de scholtus P. C. van Slangenburg en diens vrouw, zullen
prefectus Covordie zegelt, zoomede Eiso de Rutenberghe,
de interest genieten, zoolang hun kinderen minderjarig
eveneens famuli. De overheden van Drenthe bekrachzijn; sterven deze ongetrouwd, dan zal het kapitaal detigen thans de uitspraak van deze scheidslieden, evenzeer
volueeren op hun oom P. C. van Slangenburg, scholtus
als de bisschop dit afzonderlijk op dien dag doet l 32b).
van Camperveen.
Tevens blijkt, dat de Groningers betrokken zijn bij dit
conflict, dat het gebruikelijk imperialisme der groote
Het testament van beide zusters verviel echter door
heeren tot grondslag had.
haar huwelijk. Op 29 Dec. 1769 deponeeren n.1. Maurits
Uit zijn eerste huwelgk had Godfried denkelijk drie F r e d e r i k Cornelius de Charon de St. Bermain en Clara
zoons, Hendrik rwa Borculo, Lichtenhorst en Dudenwerde,
‘van Slangenburg, echtelieden, hun besloten testament voor
met wien de linie van Dodincwerde aanvangt, waarover het gericht van IJsselmuiden 2); de andere zuster deed
hoofdstuk V zal handelen, alsook waarsch3nlijk Stepha- zulks op 17 Apr. 1762 3) en opnieuw, na haar huwelijk
IWR en Zzoeder, die eveneens in dat hoofdstuk ter sprake met Bernardus van der Linden, op 26 Febr. 1767 4).
(Wordt vervolgd.)
komen.
Uit haar eerste testament volgde dus, dat de zusters
‘ZQ) W. U. B. VIII No. 811.
resp. geboren waren in Dec. 1734 en 2 Nov. 1736,

InQ) Rij&. Gesch. Ov., VI (1880), p. 131.
‘3’) 0;rk.b. Gron. Drent,hc No. 248.
132) Steinfurt pag. 141. Ten onreohte staat er í356. Godefridus komt
namelijk na 1328 niet verder voor, terwijl tok de overige betrokken
personen in 1356 niet meer passen.
132a) 0ork.b. Gron. Drenthe No. 314 en Muller,Reg. en rek. Utreaht, p.
308-31O;dein de volgendRn~otbedoeIdeafw~jkingheeftMullerookhler.
132b) 0ork.b. Gron. Drenthe No. 315 en Muller, a. v., pag. 307-308.
Hier heet voormelde Eiso de Ruthenberghe Ciso.

1) Testamentboek van IJsselmuiden, dl. 1743-1782, No. 3269, fQ.
57-59.
a) Als voor, fo. 103.
3) Idem, f”. 115.
4) Idem, f’. 170. Als weduwe van dezen en bruid van den med.
dr. Johannes A.brahamus van Bommel, testeert zij nog eens op 29
Maart 1777.
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doch haar doop werd te Kampen of omgeving niet gevonden en haar vader Ds. J o h a n n e s van Sltrngev~burg
komt daar - en ook in geheel Overijssel - niet voor
0n moest dus elders gezocht worden Wel bleek, dat
Paulus Croeuger vali Slangenburg, de oom der twee zusters,
sedert Nov. 1741 optreedt als richter en schout van
Kamperveen en tot Nov. 1767 nog als zoodaBig v0rmeld is, waarna sedert 2 Dec. 1767 Edua1.d Johan van
Slangenburg als wd. schout optreedt 5).
Wie nu de ouders waren van Paulus CIsoeuger van
81. en Ds. Johawnes van Sl., bleek uit een zeer uitvoerig
tsstament, ingeschreven onder de te Kampen gepasseerd0
uiterste willOnR) van 1743.
Op 21 Nov. 1743 wordt n.1. te Kampen ten verzoeke
van P. C. ‘van Slangenburg, schout van Kamperveen,
voor hem en als voogd van Catharrna Eduarda en Clara
v a n S l a n g e n b u r g , geopend het testament van wijlen
vrouw0 C1al.a Croeuger, weduwe van wijlen Dominus
Eduara Jork van Slangenburg, in leven predikant in
Oost- 0n West-Indië, gepasseerd te Kampen 10 Nov. 1743.
De inhoud der act0 leert, dat zij aan de 2 dochters van
haar overleden oudsten zoon Dominus J o h a n n e s v a n
Slangenburg de legitieme portie vermaakt; universeel erfgenaam is haar zoon Paulus Cl.oeuger van Slangenburg.
Zij bezit te Amsterdam nog haar huis op de Prinsengracht,
bewoond door Elias van Laar, hetwelk zij met e0n obligatie vermaakt aan haar 2 kleindochters voorbedoeld. Er
blijkt verder uit, dat de moeder dezer kinderen, Iheodora
Erhart, nog leeft, doch ,,verva110n” is; dat haar zoon
Paulus gehuwd is met Hester Sterke 0n dan 4 kinderen in
leven heeft, n.1. Eduard Johan, Nicolaas Frederik, Clara
J o h a n n a en Arnp@ina Cfeertruid.
Het zcmr groot0 testament geeft voorts een opsómming
van aanwezig0 portretten, lijfsieradep en gouden en zilv0r0n voorwerpen.
Ten slotte bleek uit het Grootburgerboek van Kampen
(fo 103), dat op 16 Jan. 1724 grootburger werden P a u l u s
en Fredericus r’an Slangenburg, zoons van Eduard Jork
van Slangenburg, de eerste oud 15 jaar en geboren in OostIndië en de tweede oud 6 jaren en alhier (dus te Kampen)
geboren.
Ook het huwelijk van hduard Jork werd daarop gevonden ; in het Kerkel. inteekenreg. te Amsterdam vindt
men, dat op 24 April 1706 daar inteekenden: Edual-d
Jork van Slangenburg, van Aurich, oud 36 jaar, oud 0 r s
dood, en Clara Creuger, van Amsterdam, oud 28 jaar,
geassisteerd met haar vader Paulus Creuger.
Uit voorgaand0 acten, uit hetgeen biographische gegevens over predikanten berichten 0n uit het Kampensch
rechterlijk- en kerkelijk archief kon nu de volgendegenealogie worden opgesteld.
1. Edwrd Jork van Slangenburg, geboren te Aurich,
Oost-Friesland, in 1670; predikant te d’Elmina op de
kust van Guinee (vóór 1706); hulpprediker bij Ds.
Homoet te Amsterdam; van weg0 de Kamer Amsterdam der O.I. Comp. beroepen tot predikant in O.Indië
(1709), vertrokken per schip Bentveld 0n 30 Nov.
5) Deze komt reeds sedert 1753 voor als keurnoot van het gericht

te Kamperveen.
6) Testamenten van Kampen, dl. 1739-1751, f”. 113 vso.
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1709 te Batavia aangekomen ; beroepen naar Negapatnam 10 Apr. 1710, komt vandaar 20 Oot. 1712 te
Batavia terug ,zonder weten en consent van Haar
Hoog Ed.“, doch met toelating van de Regeering op
Coromandel; zijn gage werd ,afgeschreven” en hij
werd aangemerkt als een ,,die buiten des Gompa.
dienst is”. Gerepatrieerd in Jan. 1713; was jaren
lang proponent buiten vasten dienst onder de classis
van Amsterdam 7).
Hij komt 23 Sept. 1718 met zijn echtgenoot; met
kerkelijke attestatie van Amsterdam te Kampen;
koopt 6 Juni 1721 daar een huis en is overleden
te Kampen en aldaar begraven in de Bovenkerk
1 October 1726.
Ondertrouwt te Amsterdam 24 April 1706 met
Clara Croeuger, geb. aldaar in 1677, begraven te
Kampen in de Bovenkerk 21 NOV. 1743, dochter
van Paulus Croeager te Amsterdam.
Uit dit huwelijk sproten minstens 4 kinderen:
1. Johannes, volgt 11.
2. Paulus, volgt 11 bis.
3. Henriette Geertwidn l!an Slangenburg, aangenomen
als lidmaat te Kampen Paschen 1734, testeert te
Kampen 4 Juni 1739, overleden zonder nakomolingen vóór 1743; ondertr. te Kampen i 3 Oct. 1736
0n huwt er in de Broerenkerk 1 Febr. 1736 J a n
Pieter de Lambert.
4. Frederik van Slungenburg, geb. te Kamp0n in 17 18,
op 16 Jan. 1724 aldaar tot groot-burger aangenomen, jong overleden.
11. Ds. Johannes (Croeuger) van Slangenburg, geboren te
Amsterdam in 1707; ingeschreven als Johannes van
Slangénberg als Student in-de theologie te Harderwijk
15 Sept. 1722, 0n idem als Johannes Creuger van
Slangenburgh, 22 jaar oud, als student te Leiden 16
Sept. 1728. Als Johannes van Slangenberg Ed(uardi)
filius proponent geworden 13 Juni 1729, beroepen te
Hoogwoud 27 Sept. 1729, beroepen te de Rijp 11
Dec. 1731, vertrokken 10 Febr. 1732, beroepen te
Hasselt 17 Febr. 1736, doch bedankt, overleden in
1737 8). Huwt in of vóór 1733 ilheodora Erhart, die
tusschen 1743 en 1766 overleed; alle haar betreffende
gegevens zocht ik vruchteloos.
Uit dit huwelijk sproten 2 dochters:
1. Catharina B’duarda van Slangenbu~*g, geb. in Dec.
1734, testeert te IJsselmuiden 1766,1762, 1767 en
1777, tr. 10. (ondertr. Kampen 11 Juli 1766) Bey,nardus van der Linden; tr. 20. (ondertr. Kampen
13 Maart 1777) Med. dr. Johnnnes Abrahammus
van Bommel, die vóór 2ö Sept. 1780 reeds overleed.
2. Clara van Slangenburg, geb. 2 Nnv. 1736, begraven
te Amsterdam 10 Mei 1806, ondertr. Kampen en
Nijmegen resp. 7 en 9 Sept. 1769 Maurits Frederik
Cornelis de Charon deSt. Germain, ged. te Den Haag
14 Nov. 1724, begr. aldaar 17 Aug. 1807, weduwnaar van A n n a M a r i a Flenderus en zoon van
Willem de Charon de St. Cermaill en Maria ,Josepha
d’drredondo.
7) Troostenburg de Bruyn. Biographisch Woordenboek van OostIndische Predikanten.
*) Blijkens man. opgaven over predikanten, berustende in het Bureau
voor Biographisohe Documentatie van mevr. de med. C. EI. vzw Fenema te Oosterbeek,

335

336

IIbis. Paulus Croeuger van Slangenburg, geb. in Oost-Indië
(denkelijk te Batavia) in 1709, aangenomen te Kampen tot groot-burger 16 Jan. 1724, lidmaat aldaar
10 April 1726, testeert te Kampen 16 Dec. 1734, verwalter-riohter en schout van Kamperveen Nov. 1741
tot Nov. 1767, tevens verwalter-richter en schout van
IJsselmuiden, begr. in de Bovenkerk te Kampen 16
Dec. 1767. Huwt (niet te Kampen) in 1734 Hester
Sterke, die 2 1 Dec. 1726 aangenomen was als lidmaat te
Kampen, doch over wie verdere gegevens ontbreken.
Uit dit huwelijk sproten 8 kinderen:
1. Eduard Joan van Slangenburg, ged. te Kampen
14 Januari 1736, keurnoot van het gericht van
Kamperveen sedert 1763, vertrekt 1769 met attestatie van Kampen naar Yperen; wd. schout
van Kamperveen en van IJsselmuiden sedert Dec.
1767, overleden als zoodanig tusschen 1793 en
1796. Huwt 10 (ondertr. Kampen 16 April 1768)
Marr’a Lucretia Cranaer, weduwe van Leeuwarden;
huwt 20 (ondertr. Kampen 7 Maart 1782) Anna
Barrée, die hertrouwt met Dar)id ten HorJe. Uit
zijn 20 buweli,jk sproten 2 zoons en 1 dochter,
n.1. Paulus, Nicolaas en Hester Oeertruid uan
Slangenburg, die in 1796 resp. 14 jaar, 12 jaar
en 3 jaar oud waren.
2. Ft*ederik Nicolaas van Slangenburg, ged. te Kampen 21 November 1736, keurnoot van het gericht van Kamperveen sedert 1766, auditeurmilitair van het garnizoen te Yperen 1762; hij
is de eerste, die blijkens Kampensche gerechtelijke acten sedert 1766 zich van Baar
v a n S l a n g e n b u r g n o e m t , l a t e r d a a r i n nagevolgd door -zijn..familieleden.
Hij huwde in 1761 (niet te Kampen) met Johanna Elisabeth Daendels, denkelijk dochter van
den burgemeester van Kampen Luyer Egbert
Daendels. Uit dit huwelijk sproot: Paulus Luyer
Egbert ,vun Slangenburg, ged. te Kampen 16 April
1762:
Verder heb ik de afstammelingen van de sub
1 en 2 genoemden niet nagegaan.
3. Clara Airna van Slangenburg, ged. Kampen 6
Febr. 1738, jong overleden tusschen 1743 en 1747.
4. =IrnoZdirla Qeertrzcid c*an Slangenburg. ged. Kampen
11 Nov. 1739, vertrekt in Nov. 1766 met attestatie naar Leeuwarden; ondertr. te Kampen 12
Oct 1766 en huwt er 29 d.a.v. in de Broerenkerk met Hermanus Rugart, j.m. van Zutphen.
6. Jacomina Henriette van Slangenburg, ged. Kampen
2 Febr. 1744, lidmaat aldaar 1762, vertrekt Jan.
1769 met attestatie naar Yperen.
6. Paulus Ct.oeuger ‘van Slangenburg, ged. te Kampen 20 Aug. 1747, jong overleden.
7. Clara Johanna van SlalTgenbwg, ged. te Kampen
13 Oct. 1748.
8 #lork Abraham Johannes van Slangenburg, ged.
te Kampen 18 Febr. 1764, vertrekt in Dec. 1776
met attestatie van Kampen naar Leeuwarden.

Baar yan Slangenburg ging noemen, heb ik niet nagegaan, omdat het mij belangrijker voorkwam, iets
meer te weten te komen over de afkomst van den
stamvader, den hiervoor sub 1 vermelden Eduard Jork
van Slangenburg, geboren te Aurich in 1670.
Te Aurich vond ik zijn doop niet en aldaar, en ook
elders In Oost-Friesland, komt de naam r:an Slangenburg
niet voor. Stamt hij inderdaad op eenige wgze uit de
adellijke familie van Baar van SZal,getrburg, wat aan
te nemen is, omdat een zijner kleinzoons toch niet geheel zonder reden dien naam zal zijn gaan voeren, dan
denken wij aan een onwettige verbintenis en dan zal
hij onder zijns moeders naam te Aurich zijn ingeschreven
geweest.
Volgens nog bestaande familie-aanteekeningen d e
Charon de St. Cfermain was Clara van Baar van Slangenburg, zooals zij voluit daarin steeds wordt genoemd,
een nicht van den toenmaals zeer bekenden generaal in
Staatschen dienst van Baer van Slaxgenburg en was
het dus van belang na te gaan, wat er over dezen
Roomschen edelman en officier te vinden was.
Hetgeen de genealogische aanteekeningen van Steven
van Rhemen (genealogie ran Baer), de Qeldersche leenregisters en andere bronnen over hem en zijn familie
leerden, hebben wij op ondervolgende tabel vereenigd.

De verdere afstamming der familie oan Baar uan
Slangenburg, die later in Friesland en in Oost-Indie
voorkomt en die moet afstammen uit bovenbeschreven
familie vtln Sla,,genburg, welke zich sedert 1766 van

Frederik varr Baer,
heer van Slangenburg, in de Ridderschap van Zutphen,
raad ter Admiraliteit van Amsterdam,

X

Judith Rijq.wda.
I
) zoo&+ allen overeden v66r 1 6 7 0 ,
jaar waarin
Eduard Jork van
3langenburg werd
geboren.

4 do;hters
jr. Her&n van Baer@),
heer van Slan
niet beeohreven in &%%cY~~, zijnde
Room&-Katholiek,
kapitein in Statendienst,
-t Febr. 1653

X

Cathariqaa van voorst tot H4t4v4nj
(dr. van jr. Johan en Agnes van Stepraedt).

I
ir. Frederik johan van Baer v a n
Slangenburg,
xeer van Slangenburg, onmondig
ermede beleend 1657, mondig 1666,
leleend m. e. leen te Heteron 1666,
capitein op Gelderland 1669, koonel 1676, later luit.-generaal
1691 ‘O), laat 12 Sept. 1666 de
luwel. voorw. tusschen hem en
rijn echtgenoote van 2 Aug. 1666
Loorobeeren : maakt mapescheid
-&rn. z. zuster 13 Mrt. 1678,
i_ einde 1713.
f 27 Aug. 1665 (ondertr. Twello
-6 Aug: t. v.)
Dorothea Petronella van Steenbergen
tot Duistervoorde
dr. van jr. Peter en Johanna van

Voorst), beleend m. leenen onder
Wilp en Apeldoorn 1668, 1666,
welke na haar dood overgaan op
haar moeder, Jan. 1667.
f- kinderloos tusschen Sept.Deo. 1666.

Anna Ther&a van Baer,
doohter tot Slangenburg
x 1667
jr. Johan van #teenbergen tot
Nyenbeeck,
deze laat na,mens zijn vrouw op
10 Oct. 1681 voor de Geld. Leenkamer approbeeren het magesoheid, 13 Mrt. 1678 opgerioht
met haar broeder over de ouderlijke goederen; hij wordt daarop
beleend met het leen te Heteren.

I

jr. Johan Derk van f%%enbergen,
kolonel,
wordt als erfgenaam van zijn oom
Frederik Johan van Baer van
Slangenburg beleend met diens
leenen, o.a. met het huis en haqesatheslangenburg, 14 Jan. 1715.

. .

0) Zie hem, zijn ouders en den tak van Baer, waartoe hij behoorde,
>p p. 71 (junoto pag. 24) van ,,De Riddersohap van Zutphen”, 1885,
loor W. J. baron d’Ablaing van Gessenburg. Deze schrijver stelt
let overlijden van Herman onjuist in 1369.
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Indien derhalve Clara uun Baar can Slangenburg verwant was aan den generaal van Bacr van Slangenburg een ,nicht” zooals de aanteekeningen zeggen, kan natuurlijk niet, want Clara was een eeuw jonger dan de generaal - zou, waar Frederik Johan van Baer van Slangenburg de laatste van zijn geslacht was en de genealogie
ervan bekend is, haar grootvader Eduard Jork vanslangenburg, geboren in 16’70, niettemin wel in nauw verband
hebben kunnen staan tot genoemden Frederik Johan,
die sedert 1667 weduwnaar was en dus zeer goed zijn
(onwettige) vader kon zijn geweest, ware het niet, dat hij
eerst in 1713 overleden is, terwijl Eduard Jo,k bij zijn
huwelijk te Amsterdam in 1706 verklaart, dat zijn ouders
op dit tijdstip reeds dood zijn l l).
Eventueele aansluiting der laterevan Baar van Slangenburg’s met het adellijke geslacht zou dus hoogerop moeten
liggen, wellicht bij den Frederik v. B. v. SI., die raad ter
Admiraliteit te Amsterdam was.
Een der zoons van Edunrd Jork droeg ook den voornaam Frederik. Wellicht draagt dit opstel ertoe bij, meer
over deze afstamming aan het licht te brengen.

noemd als zoon van Huybert de Bier X Jenneken Loeff:
Diderick de Qhier X Josina Maria Piermans, die een
zuster heeft Heylken d. Q. en als haar kinderen Q o v e r t
Cornelisssell W o l f f s , Co?,nelis Joosten 0. e n C o r n e l i a
Joosten 0 .
2 al t - B o mm e 1, schepensignaat 22-V-1643, hier worden genoemd Cornelis Oversteech, zijn zuster Cornelia 0.
en halve broeder Willem 0.
Z u y 1 i c h e m, loofsignaat 2-111-1682. Arnold Frans
de Raet voor zijn moeder Cornelia van 0. wede de Raet,
erfgename van juffr. C a t h a r i n a d e Qier. Hij testeert
Zalt-Bommel 17-X11-1722 (zie ook : loofsign. Zuylichem
1724).

De dichter

Cornelis van Oversteghe
en zijn geslacht,

door P. DB.

VAN

W

A L C H R E N.

In het tijdschrift Oud Holland is een verhandeling
verschenen over den dichter Cornelis van Oversteghe,
waarin uitvoerig zijn werk besproken wordt,maar omtrent zijn afstamming niet meer wordt meegedeeld, dan
hijzelf in zijn opdrachten aangeeft, n.1. dat zijn moeder
eene de Gier en Mr. Cor~zelis van 01.ersteghe, dijkgraaf
enz. te -Dordrecht -zijn neef is. Hieruit besluit de sohrijver, dat hij tot het aanzienlijke Dordtsche geslacht
behoort, wat door een en ander wel aannemelijk is.
Waar ik erin mocht slagen zijn afstamming te vinden,
volgen hier een aantal akten, die dit mogen aantoonen.
Daar hij rentmeester was van het adellijk stift Sennewijnen, begon ik het onderzoek in de omliggende
plaatsen. Later bleek mij de samenhang der Woudrichemsche, Dussensche en Dordrechtsche takken, zoodat
deze bijdrage ook ten deele een antwoord geeft op de
vraag van den heer H. Donkersloot, N.L. XLVIII, 383.
Drie& loofsignaat 22-1-1642, hieruit blijkt dat Beylken de Gier 3 kinderen heeft: Cornelis von Ouersteech,
Cornelin 2’an 0. en Qoyert Wolff.
G o y e r t IVolff vermaakt alles aan zijn broeder Cornelis O o e r s t e e c h en zi,in zuster Cornelia 0. Cornel&
rentmr. van Sennewijnen, stelt alles op zijn zuster Cornelia en zijn halven broeder Willem Orersteech.
Drie 1, loofsignaat 25I- I 642. Qotyert Cornelisz Wolff
legateert ziju zuster C o r n e l i a Ol*ersteeghe een schepenbrief of anders Cornelis zijn broeder.
Z u y 1 i c h e m, loofsignaat 1666-80, blz. 10, wordt ge“‘) Door Keizer Leopold 1 werd hij in 1692 benoemd tot ,,Feldmarsohalleutnant”; de aanstellingsacte berust met andere oorkonden
en bescheiden, dezen generaal betreffende, op Huis Vornholz, Kreis
Warendorf (archief afd. E, XVT, 4).
“) Frederik Johan Baron van Bae+ van Slangenburg, la generaal van
de infanterie in dienst oan den Staat der Nederlanden, komt aldus nog
voor in de protocollen van het richterambt vzn Doetinchem (waarin
de Slangenburg gelegen was) op 16 Aug 1713. Den 17 Januari 1714
is daarin voor het eerst sprake van Jan Derk Baron van Steenbergen,
heer tot Slangenburg en dijenbeek, als erfgenaam van wij len @re:
derik Johan voornoemd.

Uit deze akten bleek mij dat de dichter een zoon
was van Joost ra11 Ooersteghe en Heylken de Qier, die
een dochter was van Huybert, richter in Bommelerwaard
en Jenneken Loeff en vermoedelijk eerder gehuwd was
geweest met Cornelis Wol/f, terwijl ook Joost l*an 0.
meermalen gehuwd moest, zijn. De oplossing bracht het
archief van Dussen-Muilkerk, transporten en testamenten.
23-II- 1636. Adriaenken Willemsa van Ocersteegh, wede
wijlen Joost Goverts de ll.ith geass. met Adriaen Willemsz
vun 0. haar broeder en Joost Aertsz Wildeman ten eenre
en Claes Goverts de With als bloedvoogt over de onmondige weeskinderen van za. Joost de Il’ith voorsz. met
n a m e n Adrinenken, Joosten, Claes, Elysabeth, Catalyn,
Qorert en Joost Joosten geprocreëert bij de voorn. Adriaenken W. van 0. ter andere zijde enz. Hierachter bevond zich de volgende copie:
4-1-1636 compareerde voor mij Daniël Eelboo, notaris
te Dordrecht, de Ed. Wallem van Overstege uitten achte
dezer stede als vaderl. oom en voocht van U’illem Joosten
z’an 0. n a a r g e l a t e n w e e s k i n d e r e n v a n z a Joost van
Ooerstege zijnen broeder was, bij hem verweot zoo in
eerste als tweede huw. aen Neeltkel, I~‘illems ende Helena
de Qhier sijne gewezen huisvr. za., stelt gemachtigden
ommetzijn tegenwoordige huisvrouw de boedel teschiften.
A d r i a e n Willemsz van 0. is een broeder van J o o s t
M’illemsc.
19-VI-1636 deeling met W i l l e m 3. van 0.
Uit andere akten bleek mij: een deeling van W i l l e m
Joosten van 0. met Lnmbert Willem Michiels, Michiel
Willems en hun overleden zuster Neeltken Willems, zoodat
de vader van zijn moeder W i l l e m Michiels heette;
dat Joost Qovertsz de With schout en secretaris van
Muilkerk was.
11-X-1634 Joost Willemsz van 0. is gehuwd met Antken
Corraelis.
lO-IV-1638 Antken Cornelis laest wede van wijlen
Joost Willemsz van 0.
‘1%VII-1668 14;illem Joosten van 0. b l o e t v o o g t v a n
de onmondige weeskinderen van za. Cornelia Adriaensz.
van 0. met name W i l l e m en Arien Cornelisa Rejycken
en Lysbeth Cornelisdr. Reycken, 8 jaar, ter eener en Cornelis Ariensa Reycken ter andere zijde als vader. (Magescheid.)
2%VIII-1671 Willem Joosten van 0. als vader en voogt
van sijn onmondig weeskint Lysbeth van O., W i l l e m
Il’illemw en Joost Willemsa van O., Jan Bastiaenss
Koeckoeck X Cornelin van Q., Bert Bastiaensz ‘t Eint
X Jannekell v a n 0 . e n Hendrick Jazz Vinck X Adriaentie Cornelisdr. Naming, Jan Pieters C a m p X Adriaentje \I’illemsdr., Nanninck Cornelis, allen erfgenamen
van za. Michiel Willems.
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6-111-1676 testeert Joost Willemsz van 0. jonkman.
16-X-1676 is Iliillem ,loosten can 0. o v e r l e d e n .
20-VI-1681 Willem Willemsz run 0. koopt een huis.
H e t t r o u w b o e k v a n Dussen: 30-111-1646 ziju a l h i e r
getrout Cuyndert Cornelisz wedr van Dingentien 1b’illemsz
met Antien Cornelisz wede van Joost WillemsE Oversteeg
8-X-1659 Cornelis Adriaensz Rycken stelt zich borg
voor d’ Heer Corn. van Orersteege, watergraaf van de
Nederwaart, wonende te Dordrecht.
Het hieronder volgende overzicht liet zich nu samenstellen. (Zie Tabel 1).

TABEL 11.

I
I
Hugo Pietersi van 0.
raad van D. 1489, t 1490
X Maria Oem
zij x 20.

I

Adriaan van 0.
schepen
1458, 9, 67, ‘71
veertig 1456,
tbesorier 1471.

Uit dit overzicht blijkt, dat het geslacht v a n Ouersteghe zich vanuit Dordrecht naar den overkant verspreid heeft. Voor de aansluiting aan de oudere v a n
Oversteghe’s aldaar, zou een onderzoek te Dordrecht noodig
zijn, waartoe mij de gelegenheid ontbreekt. Mogelijk dat
een onzer leden daartoe in staat is om zoodoende de nog
ontbrekende schakels te vinden.,
Uit Balen ,, Dorckecht” verzamelde ik indertijd de verschillende von O., waaruit zich nevenstaand fragment
laat samenstellen. (Zie Tabel 11).
TABEL I.

van 0.
schepen 1441,2, 5, 54, veertig 1456,
thesorier 1439, 40, 1, 3.

I

I

Jonge Adriaan van 0. Henrick van 0.
X Johanna
burgemeester
1459, 60, 9, 70, 1, 3, de Jonge
afgezet
73,
weer
Heer
burgemeester 1480, Reynertsdr.
thesorier 81, veertig1478,
72. t 1497,
t
1525
heel oud
geen oir.
x
1457’
HiUegond van Almonde

I

CO,=,,&8 van 0.
X Catharina van Coez;eringen,
hij of zij 1525 te Bergen o/Z begraven.

Van Leeuwen noemt nog Derck Kerstantsz van Alkemade X 1Margarefa Hugo van O., terwijl Balen geeft

I

I

geb. 1589, welgeboren of mansmau v/d Hove en de Hooge
Vierschaar van Z.-H., schepen
van D. 1662, 3, raad 38, ‘9, 45,
‘6, 51, ‘4,‘6, ‘7. Hoogheemr. v. Alblasserwaard, watergraaf v. d.
Nederwaart
x 10.12.-IV-1614
Maria de With dr. van ConleUs
en Jacomina van Beveren
t 21-VII-1616
20. 16-VIII-3 619
Barbara va% Rijen ‘) dr. van
Johan en . . . . Meulen
t Oosterhout 9-X-1667.

Joost Willem\z van 0.
$ 1636
X 1”. geeltje Willem8 d r . v a n
Willem Michiel8
2”. Helena de Gier dr. van Huybert
e n Jenneken Loeff
wed. Covnelis Wolff
30. Antken Cornelis.
Z;j huwt 20. Dussen 30-111-1645
-Cuyndert Conaelisz wedr. Dingentien
Willemsz.

lste huw.
Cor~elia M r . í&nelis

uan 0.
geb. D.
1620/25, t D.
19-X-1662
X 1”. Johanna Cools
2”. 9-X-1654
Elisabeth le Petit
dr. van Mr. Jacob.
&IY
1617

I

Jara van 0. Vastraedsz.
raad 1483, 4,
schepen 1489,90,8,1504, 7, 8,
waardijn van de munt,
treedt af 11-IV-1480.

I

- Jacob Pieter82

Willem van Oversteghe

I
Willem van 0.

lste huw.

Pieter va1z Owwateghe

I
I

Co Aelia

x 15XI1648

Cornelis
van Bij-

waa9d,
sohepen,
raad en
8 vanD.

I

I

Adriaenke ‘Willemsg
)( Joost Govertsz de With
“F 1636,
sohout en secretaris van
Dussen-Muilkerk.

Adriaen Willeksz van 0. 2,
X Woudrichem 30-X1-1636
Beertruyd ten Haghe
dr. van Abraham en Beertruyd van Glootwyck.

2de huw.
Cornelli van Oversteghe
rentmeester van Sennewijnen, diohter.

I

Ï
I
Co&eiia
A&a
t
1668
x
Samuel
X
Cornelis
Vileers.
Adriaensz
Reycken.

Adriaen van Ò. de jonge
auditeur milit. te Zutfen
X
1666, ged. W .18-111-1638,
de Raet.
+ vd6r 14-V-1673,
X Z. 5-VI-1659
Maria Crernev
ged. Z. 29-111-1639
dr. van Theodorus en Aaltje zra% Essen.
ZU hertz. Bredevoor t 16- -X11-1676 Yarczcs Exalto d’dlmaras, luit. t. d.d.1.

Willem joosten van 0.
heemraad,
schepen van Dussen
vanaf 1661,
president-schepen
69, is t v0ór
15 -X-1676.

CorneLia

II

iI

I
Joost

I

I

I

I

I

I

I

Co$elia Jankeken Lys’beth Adriaanvan
0 . Bertiuida
Anto!Nelta
Willem
E!en.
onluitenant
Willemszvan. 0. Willem82 van 0.
ged. W.
rietta
x
X
X
testeert
Aert
mondig
1728.
18--lV-1660
t
Gerrit
Jan
Lö71.
+ w.
Zutfen
Hekkers
6-111-1676
Bastiaensa
Bas1650
15-ev-1714
1739 is t 1728.
$ vóór
Koeckoeck. tiaensz
‘t Kint.
X W . 1 1 - I V - 1 6 8 9 3,
15-X-1676.
I
Isaac van Walcheren
Voor een kind uit hit huwelijk
commies ter recherche, schepen en
geeft N. L. XXI No. 9 de kwartieren
burgemeester van W.
Duircant
Overstege
geb. Brielle l-VI-1668,
Cools
Gortsen
t W. 31-1-1720.
Rijen
Ouwerkerk
Dirokx
de Ruyter

Mary
geb. D.

Elisabeth Maria
X 1”. Dt. Johan Snellen
t --VI-1673
9. Arnout Duircant
raaden vroedschap te D.

‘) N. L. XxX111 376. N. L. VIII 2.
Jr. Dirk van Zeeventer, schout van Rooeendaal X Jacomina HoevenaaT,
waaruit 0. a.
Hendrik, geb. 1647, get. zijn oud moei Barbara van Oversteegh.
Adriaan, geb. 1648, get. Willem van Oversteegh.

2) Adriaan van Oversteghe, later den Ouden genoemd, heb ik vereenzelvigd met Adriaan Wìllemss van O., mogelijk is hij ook zijn zoon.
Hij huwt als j.m. van lJ&oijck, maar het geringe archief van Uitwijk
leverde niets op.
3) Signaat van het scholtambt Zuutfen 27-IV-1739: de erfgenamen
van wijlen juffr. Henriëtta van 0. Haar testament van 14-IV-1728.
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Pieter Co01 Adriaensz X lö08 Lidewy van 0. Euygensdr.
(moeder Maria Oem) t 1623, hij t ‘30-X-1637.
N.L. LI 246 Det k vat1 Almo~wie Philipsz draagt een leen
in Caprixhoec in 1613 over aan Cornelis van 0. Archief
v.h. Kapittel St Marie te Den Haag: Aernt van Do,.p,
kanunnik in Den Haag en A d r i a a n c u n D o r p m e d e
namens de andere erfgenamen van Cornelis van Dorp
verkopen + der gorzen van Piershille aan hun neef Cor?jelis ran 0. Nov. 1604 (Aechte van Boschhuysen is Wede
Cotnelis van Dorp, ridder). Cornelis Adriaensz van 0.
draagt deze over aan het kapittel van St Marie, Mei 1504.
Volgens LIUII Leeuwen heeft Cornelis van Blmonde X
Heilwig van Botland 2 dochters: Elisabeth X Cornelis von
Dorp Jansz. en Hillegond X Adriaan van 0. Is dit juist
dan zou A e c h t e v a n Boschhuysell de 2de vrouw van
Cornelis van Dorp zijn.
Het geslacht v a n Coereri?lgen zal identiek zijn met
van de Koeverincx, waarvan ik leden vond in W. Brabant.
Hoewel niet onmogelijk, acht ik het weinig waarschijnlijk dat het geslacht zijn herkomst zou hebben van
het Erve Olqersteegh te /ttersum, waarvan de rekeningen
van het bisdom Utrecht, in het tijdschrift van het U.G.
aangeven: 3 acker, die Cfoetlerts vari Ostenwolde siin to
Zuerbeec. Ende voer sie hulde Bernd van Orersteghe hoer
m a n . Ao 1325-36.
1387 Lysbeth, die de vrouw was van Hessel Mulaert,
houdt de tiende over des Lesersgoet in de Leewtzide, haar
man, Aernt vat> Ouersteghe, doet hulde voor haar.
Er zullen in ous land meer gehuchten of erven Orersteghe bestaan of bestaan hebben en het lijkt aannemelijk
het in de omstreken van Dordrecht, mogelijk in den
Biesbosch te zoeken.
Wel komen in aanmerking _als tot_hetzelfde ges!&!_
te behooren:
Heynken r?an OITerstege te Ingen 1326. Leenreg. Gelre.
Kwartier Nijmegen, blz. 368.
Heer Jan t’an OtTerstege, priester te Woudrichem, 1376.
Taxandria 1904, blz. 238.
Heev Pieter &icolnns ran Overstege?a t 1526 Abbenbroek.
Het komt mij voor, dat dit geslacht behoorde tot den
kleinen landadel, den stand der welgeboren mannen,
waarvan sommige leden in de groeiende steden tot welvaart en aanzien kwamen, doch die op het platteland
tot den gewonen boerenstand vervielen, zij het dan,
dat hun als richter, schepen, heemraad e d. eenige voorrang werd toegekend.

ruster was trouwens met eenen Boucquet gehuwd, zoodat
lij goed ingelicht kon zijn.

Het Dordtsche muntersgeslacht
door Jhr. Mr. F. B EELAERTS

VAK

Boucquet,
B LOKLAND.

Voor zoover ik heb kunnen nagaan, is over het ges l a c h t Houcquet, welks naam gedurende de geheele
zestiende eeuw aan de Hollandsche Munt teDordrecht
verbonden is geweest, voor het eerst iets gepubliceerd
in kol. 252-234 van dezen jaargang van ons Maandblad. Die publicatie betreft echter vrijwel uitsluitend
aanteekeningen uit het archief van de Sermente der
Munters en geeft weinig op genealogisch gebied. Ik
moge daarom thans hier mededeelen, Wat ik omtrent
dit geslacht vond in mijn genealogisch manuscript van
Wouter van Gonthoeven (Vgl. Mbl. XXV, 232). Volledig is het niet, maar wel schijnt het mij op betrouwbaarheid aanspraak te kunnen maken ; Gouthoeven’s

1. De oudste, dien Gouthoeven vermeldt, is Enguerrand
Boucquet, omtrent 1460 burger van Gembloux. Hi;j was
le vader van:
11. Willem Boucquet, burger van Gembloux, later van
3t. Omer in Artois, stierf 21 Oct. 1489 en werd bezraven onder een zerk in het Kruisbroedersconvent t e
Namen. Zijne vrouw, wier naam Gouthoeven niet verneldt, was 3 Aug. 1488 overleden en te Gembloux beyraven. Hun zoon was:
III. Blasius Boucquet l), die uit Gembloux naar DorBrecht kwam, waar hij in 1491 woonachtig was en in
1496 opvolger werd van den in dat jaar kinderloos over.eden muntmeester van Holland Anthonis de Lonckere
Woutersz. Hij trouwde met diens weduwe Jenne van
der Schuyre Qijsbertsdr., evenals Anthonis uit Gent afkomstig. Na haar kinderloos overlijden in 1604 hertrouwde Blasius met CatharQne van Bree Pietersdr., die
in 1533 overleed. Zelf was hij 22 Nov. 1528 overleden 2),
met nalating van de volgende kinderen:
1. Willem, die volgt onder IV.
2. Jan, die volgt onder IVbis.
3. Blasius, die volgt onder IVter.
4. .Niclaes, die volgt onder IV quater.
6. Jacob, die volgt onder IV qninquies.
6. Cornelia, gehuwd met Qjsbert van Haerlem Jansz.,
schepen te Dordrecht in 1558. Zi,i woonden in het
derde huis van de Nieuwe Kerkstraat af westwaarts
en overleden in 1573, binnen 7 dagen na elkander.
(Vgl. Balen, in voce Haarlem, blz. 1062).
7. M a r i e , .gehuwd~ .met .Arent Brouwer,~ wijnk_ooper. en
poorter te Dordrecht, wonende in het groote, breede
huis tegenover de Nieuwe Brug, aan de poortzijde,
waar later de herberg van St. Joris werd gehouden.
Zij overleed in 1569. Hieruit talrijke nakomelingen.
8. Catarijne, gehuwd met Adriaen Spilleman, koopman
te Antwerpen. Zij overleed in 1602, oud 86 jaren.
De uit dit huwelijk geboren zoon en dochter zijn
kinderloos overleden.
IV. Willem Boucquet overleed te Dordrecht 18 Sept.
1570 in den ouderdom van 65 jaren en moet dus omstreeks 1506 geboren zijn. Hij was muntmeester van
Holland, later generaal der Munt in de Nederlanden;
in 1552 en volgende jaren was hi;j schepen van Dordrecht en hoogheemraad van Zwijndrecht.
In 1564 werd hij belast met de reddering van de
Munt te Dôle in Bourgondië, op de reis waarheen hij
vergezelschapt werd door zijn zoon Jan; in hetzelfde
jaar was hij voor het eerst burgemeester van ‘s Heeren
wege te Dordrecht. Hij woonde naast de Munt, oostwaarts,‘in een huis met een houten gevel. Hij is driemaal gehuwd geweest, 10 in 1527 met Marie van Slingelandt, dochter van den schepen Jan Pietersz. en M a r i e
van Cappelle Simonsdr., overleden in 1529; 20 in 1530
met Marie Bol(s) Jacobsdr., overleden in 1533; 3” met
Elisabeth van de Kerckhoff, dochter van Ja% Bouwensz.
1) Deze is de eenige wiens naam bij Gouthoeven Bucpuet wordt
geschreven.
2) In 1503 kocht hij van Mr. Willem van Beveren het huis genaamd de Gans, met het zomerhuis en den tuin, tot een dwarsgang,
naast de Munt oostwaarts, welk huis z;jn kleinzoon Jan Boucquet
omstreeks 1609 weder verkocht heeft.
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van de Kerckhof (wapen: 3 meerbladen), overleden in
1680 3).
Uit het eerste en tweede huwelijk elk QQn kind, uit
het derde twee kinderen:
1. Cornelia, kinderloos overleden.
2. Marie, geboren in 1531, tr. 1” Daniel Oem, zoon van
den schepen Herman Oem en Willemina van der Mijle,
overleden omstreeks 1660, 20. Huych Snoeck, z o o n
van den Gorinchemschen burgemeester J a n S n o e c k
en A n n a van Sevenbergen Hij woonde te Dordrecht
en overleed in 1604 ; zijne weduwe stierf 2 Maart 1611.
3. Catarijne, ongehuwd overleden in 1662.
4. Jan, die volgt onder V.
IV bis. Jan Boucquet was gehuwd met Marie, d e
zuster van den dijkgraaf van den Alblasserwaard Gijshert Jansz. Jan overleed in 1673 en had 4 kinderen:
1. Catarijne
2. Jan
waren gehuwd en hadden kinderen.
3. Willem 1
4. Lijsbet, gehuwd met Gooswijn van de Poel Danielss.,
waarbij onder meer een zoon D n n i e l .
IV ter. Blasius Boucquet, generaal der Munt in de
Nederlanden, overleden in 1687 en bij zijne vrouw Lijsbet Jans&-. vader van vier kinderen:
1. Catamjne, gehuwd met W i l l e m Nachtegael, wien zij
o.a. een zoon Wouter schonk, die schepen te Arnemuiden werd, en een zoon Blasius, die te Middelburg woonde. Zij overleed in 1598.
2. Cornelis, was gehuwd en had kinderen.
3. M e y n a r d , die omstreeks 1666 ongehuwd in Italië
overleed.
4. Anthonis, was geb&wd,__ .
IV quater. Niclaes Boucquet, woonde in het huis Schoenenburg bij de Augustijnenkerk en overleed in 1677.
Hij t,r; 1” te Antwerpen met A n n a M e r s i n g s , die hem
16 kinderen schonk, 2O te, Dordrecht met Qeertruyt Reerm a n s , dochter van Gijsbrecht, Heer van Maasdam, en
Margriet Oem Danielsdr., sedert 1666 weduwe van Cornelis Raertoutsz. (Vgl. Mbl., XXV, 239). Zijne tweede
vrouw schonk hem nog 8 kinderen en stierf in 1670in
het kinderbed.
Van zijne 23 kinderen volgen er hier 10, uit elk
huwelijk 6; de overigen stierven jong:
1. Coenraad, ,een excellent schilder”, vertrok van Parijs
naar Rome, waar hij in 1674 ongehuwd aan vergif
overleed.
2. Blasius, kwam op zee om bij een schipbreuk.
3. Augustijn, kinderloos overleden.
4. Arent
6. Cutarijne ongehuwd overleden.
6. Cornelis I
7. Jacob, die te Bayonne woonde.
8. Catarijne, gehuwd met Pieter van den Dijcke, schout
van ‘s Gravensande. Hieruit kinderen.
9. Cornelia, gehuwd.
10. Marie, gehuwd.
IV quinquies. Jacob Boucquet, overleden te Antwerpen in 1669, was tweemaal gehuwd en de vader van o.a. :
3) In 1539 verkocht hij met zijne zwagers Jan Jan Eelantsz.z.,
Willem Janse. en Jacob Jan B0uwenss.z. aan hunnen zwager Cornelis Claesz. een huis en brouwerij bij de Tolbrug aan de landzj’de,
naast Jan Eelantsz.‘s huis, nagelaten door Jan Bouwensz.
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1. Blasius, ,een goet sohilder”, st. te Rome ongehuwd.
2 en 3. Joanna en Maria, beiden in Spanje gehuwd.
V. Jan Boucquet Willemsz., geb. 1642, was hoogheemraad van Zwijndrecht en dijkgraaf van den Riederwaard; hij woonde in het vroeger door zijn vader bewoonde huis naast de Munt, st. 28 Juni 1613, zijnde
zes dagen te voren ,noch wel te passe geweest.” Hij
was gehuwd met Margriet varr Blijenburg, dochter van
den burgemeester Heyman Adriaensz. van Blijenburg
en Cornelia van Droogendijck Mr. Vincentsdr.; zij stierf,
47 jaren oud, 14 Febr. 1689.
Uit dit huwelijk’ zes kinderen :
1. Blasius, op 24 jarigen leeftijd 29 Oct. 1691 te Padua
overleden.
2. Cornelia, geb. 1568.
3. Catarijne, geb. 1670, tr. omstreeks 1694 Herman Oem,
waarsman van Strijen en Somerland, zoon van Herman Oem Hermansz. en Catar+e van Meusienbrouck.
Hij st. 1623.
4. Crist$jne, geb. 1672, tr. Jan B r o u w e r .
6. Marie, tr. 6 Jan. 1603 Daniel Oem, zoon van J a n
Oem Aermanss. en Leonora van Slingelandt. Hij stierf,
43 jaren oud, 17 Dec. 1618.
6. Willem, die volgt onder VI.
VL Mr. Willem Boucquet, geb. 1677, was advocaat
te Dordrecht. Hij tr. 1” in ltiO3 met W i l l e m i n e O e m ,
dochter van Jan Oem Hermansa. en Leonora van Slingelandt; zij stierf in het kraambed in Aug. 1604. Hij
hertr. 24 Mei 1607 met Margriet van Gouthoeven, dochter van Aernt Baertoutsz., dijkgraaf van Dubbeldam, en
Machtild Rallincg Schrevelsdr. (Vgl. Mbl. XXVI, 3).
---Uit het eerste huwelijk 1, uiY? het tweede 8 kinderen :
1. Margriet, geb. 13 Aug. 1604, tr. 1629 Mr. M a r t i n u s
Oem, zoon van Mr. Viglius Oem Mr. Cornelisz. en
Josìjne Meysters Mr. Maertensdr.
2. Willemine, geb. 21 Maart 1608, st. 20 Mei 1608.
3. Marie, geb. 8 Sept. 1609.
4. Willemijne, geb. 12 Dec. 1 6 1 0 .
6. Elisabeth, geb. 30 Nov. 1611.
6. Jan, geb. 17 Oct. 1613.
7. Arent, geb. 18 Juni 1618.
8. Machtild, geb. 20 Juni 1619.
9. Willem, geb. 1 Sept. 1620.
Het wapen van dit geslacht Boucquet is Mbl. XL,
242, niet geheel juist beschreven. Het was gevierendeeld : 1 en 4, in zilver een groe.ne boom, uit den schildvoet oprijzende ; 2, in goud 3 roode aardbeziën, 2 en
1; 3, in goud 3 omgewende zwarte ratten, schuinlinks
rechtop staande naast elkander.

Geslacht de Veer,
door H. W I J N A E N D T S .
In de Navorscher van 1916, blz. 266 e.v. komt onder
bovenstaanden titel een artikel voor, waarin de stamreeks van een familie de Veer wordt gegeven. De eerste
vier generaties dier familie luiden daar als volgt:
1. Claes de Peer X N. N. hadden 2 kinderen:
1. Claes Claesz de Veer (11).
2. ll’endelmoet, gehuwd met J a n Potter.
11. Claes Cloesz de Veer X N. N. hadden 2 kinderen;
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1. Rendrick de Veer, was in 1601 thesaurier van
Qorinchem, liet geen afstammelingen na.
2. Mr. Euert de Veer (IIL).
111. M r . Eoert de Veer, was in 1497 pensionaris van
Gorinchem en in 1604 raad ordinaris H. v. Holl.
e n d a a r n a r a a d s h e e r i n d e n Grooten R a a d t e
Mechelen X N. N., wonnen een zoon Ellert de
Veer, die volgt ouder IV.
IV. Ellert de Veer enz.
Ik wil trachten deze afstamming te toetsen aan de
beschikbare gegevens.
Het onder 1 vermelde, alsmede ten deele h e t g e e n
onder 11 voorkomt, is al heel gemakkelijk te bewijzen
door een sententie van het Hof v a n Holland v’an 30
Maart 1608 als slot van een proces tusschen meester
Evert de Veer, Raidt ordinarys mijns genad. Heeren in
Hollt. e5 mede zijnen consorten eysschers ter eenre zijde
eñ Jan Aerntszoen verweerder ter andere: seggende de
voors. eysschers hoe dat in den tijt was geweest een
genoemt Clnes de Veer, o u d e v a d e r v a n d e e y s s c h e r s ,
die overleden was, laeteïï zijn huysvrouw eE twee kinderen te weten een zoon oick genoemt Claes de Peer,
vader van de eysschers en een dochter genoemt Jouff.
Wendelmoet, huysvr. van Jan Potter efi was de vader
van de eysschers voors. oik oflivich geworden voor zijn
moeder, wed. van Claes de Veer de oude voors., achterlatende de eysschers zijne kinderen zeer jonck eïï onbejaert eE corts daerna was dezelve wed. oick oflivich
geworden, achterlaeteïï haer erfgen. te weten haer voors.
dochter, huysvr. van Jan Potter en die voors. eysschers.
Mogen wij dankbaar zijn voor deze sententie, die ons
aantoont, dat het onder 1 vermelde juist is, alsmede
dat de onder -TI vermelde Claes den Veerinderdaadeen
zoon Mr. Evert had, anderzijds is .het jammer, dat de
namen vau alle eischers niet worden genoemd. Immers,
was er, behalve Mr. Evert, alleen een broer Hendrik
geweest, dan was het eenvoudiger geweest, diens naam
te noemen, dan te spreken van 1Mr. Evert en zijn consorten. Ik acht de mogelijkheid dan ook niet uitgesloten,
dat er, behalve de 2 onder 11 genoemde zonen, meer
kinderen geweest zijn. Eveneens is het jammer dat ook
de namen van de beide echtgenooten van Claes 1 en
Claes 11 niet genoemd worden. Uit den verderen inhoud
van de sententie blijkt, dat Mr. Evert een stiefvader
had, zoodat zijn moeder hertrouwd is. Ik heb eenige
reden om aan te nemen, dat de naam van dezen tweeden
man van, der Heyden was.
Wfj moeten nu trachten na te gaan, of Mr. Evert een
broer Hendrik had, en of deze geen afstammelingen
heeft nagelaten.
Reeds in een schepenacte van Gorinchem van 7 Juni
1496 vind ik vermeld: Ererit die Veeren Hric die Veer
geloven etc.
Meer bijzonderheden bevat echter een acte vau 22
Mei 1602 (Aanw. 1890 no. 27a, dl. 9). Daar lezen wij:
Dat H. Claess de Veer dr. op als recht is meist. Et*ert
de Veer allen sijn goederen ruereE ei onrueren die hij
heeft of vercrieghen mach gelegen in den Schependom
van Gorinchem efi verteech daerop. Dese selve meyst.
Eoert verliide rachte vort weder alle dese vs. goeden
den va. H. Claess en Vissye Dircxdochler sien geechte
wiiff om ene grote tsjaers haer leven lanck gedurende
etc. mit vorderwaert sal dat enich van beyden sterve
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sullen Claes de Veer eti Willem de Peer Henricx
voirs. kindeo etc. dese vs. goeden hebben eti behouden etc.
Uit bovenstaande acte blijkt dus, dat Hendrik de Veer
Claesz gehuwd was en kinderen had, zoodat hij in ieder
geval niet zonder nakomelingen was.
Dat zijn kinderen hem overleefden blijkt ook uit een
acte van 16 Febr. 1610 (als voren, di. 16), luidende:
Dat Fyssie Diercxdoechter ex ua eE heer Claes die Veer
Heinrickss eE Willem de Veer Heinricxz ex alio kenne
eïî lyden dat si-j gesoift geloet en gedeylt hebbë alle
alsuloke goeden als Henrick Claess de Veer eñ Fyssie
Diercxdochter voirn. te samen besaten in laeste van
Henricx voors. levë etc.
Henrick de Veer Claesz was dus begin 1610 overleden, nalatende bij zijn vrouw Fyssie Diercxdr. (elders :
Dirck Loyendr. en Dirck Lodewijcxdr.) twee zoons, waarvan de oudste priester was. Dat hij nog andere kinderen
gehad zou hebben, eventueel uit een eerder huwelijk,
lijkt mij uitgesloten, daar deze kinderen anders meegedeeld zouden hebben in de vaderlijke erfenis.
Daarom bhjft het volgende mij duister.
16 Oot. 1611. Dat Willem de Veer Henricxz efi Mechtelt Henrick Vere dochter dr. op etc.
11 Oot. 1613 Fyssie Heinrick die Veers weduwe dr.
op Mechtelt Henrick die Veersdr. etc.
en ten slotte:
7 Nòv. 1640 testament van heer Claes de Veer, priester,
ten behoeve van Jan Willemsz. en Anna Willemsdr.,
kinderen van zijn zuster Nechtelt de Veer Henricksdochter.
Aanvankelijk meende ik hier te doen te hebben met
een natuurlijke dochter van Henrick de Veer, maar hieraan twijfelde ik weer, toen ik vond dat de bovenge.
noeqde kinderen Jan en Anna steeds genoemd worden
J a n WZlGsz de V e e r eGGG~ä~llilïë~ iië Vëë~&ëhts~
en dat zij o.a. in een acte van 18 Oct. 1661 spreken
van II’illem de Beer hoirl. cader snliger memorien, zoodat
ik toen weer meende met nakomelingen van Willem de
Veer, den broeder van heer Claes de Veer te doen te
hebben.
Ik heb dit niet kunnen oplossen. Voorloopig doet het
ook minder ter zake. Slechts teeken ik nog aan, dat
Jan Willems de Veer blijkens een acte van 28 Sept.
1646 toen woonde te Emmerik in den lande van Cleve.
Uit het vorenstaande bleek nog niet voldoende, dat
Mr. Evert de Veer en Hendrick de Veer Claesz, die in
1610 dood was, broeders waren. Dit mag, meen ik, afgeleid worden uit een Gorcumsche schepenacte van 1
April 1616 (a.v. dl. 21) luidende: Meister Evert die Veer
dr. op recht is Floris Janss ende Vranck Harmenss die
twe delle van twe hoeffe lants van XXX mergen off
alzoe groot eìï cleyn als die int scotboeck begrepen
staen gelegen in de weverwgck onderdeylt myt a. Henrick
die Peer etc.
Uit dit gezamenlijk bezit met den overleden Henrick
de Veer blijkt met voldoende duidelijkheid hun verwantschap.
Eeeren wij thans terug tot *vr. Evert de Veer, om
na te gaan of hij een zoon Ellert had, dan wel welke
nakomelingen hij had.
In het rechteilijk archief van Gorinchem bevindt zioh
in F XIV, dl. 12 een ongedateerd stuk, wellicht de copie
of de minute van een acte. Het stuk is opgeborgen
tusschen de acten van 1642. De inhoud daarvan is als
volgt: cp. Lazcress die Veer Euertss, dr. op heer Claes
30
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die Veer Heinricxz pst. z&i neeff de gerechte helft van
een huys en hoffstadt opt kerckhoff etc. ende dit achtervolghen den ooop daerafi over veel jaren bij den
voorn. heer Claes gedaen tegens meester Evert de Veer
C l a e s s sijnen v a d e r , raedt in den hoogen raide t o t
Mechelen sa. me. etc.
De rest van de acte, waarin weer andere, niet thuis
te brengen leden d6r familie de Veer optreden, zullen
wij, als niet ter zake dienende, weglaten. Voor het
oogenblik is het de hoofdzaak, dat uit het bovenstaande
blijkt, dat Mr. Evert de Veer een zoon Laurens had,
die over de goederen van zijn vader beschikt alsof hij
alleen daarover zeggenschap had.
Wij vonden hem reeds eerder vermeld in een sententie
van het Hof van Holland van 8 October 1633, waarin genoemd worden Lauretrs en Cornelis de Veer v o i r
hem selven ei vervangende alle dandere erfgen. van
wijlen Meester Evert de Veer. Wie die andere erfgenamen waren, bleef verborgen, maar een andere sententie van hetzelfde hof van 8 October 1643 zegt: In
der saicken voir den Hove van Hollant tussohen heer
Lodewijck Roelantsz. pater rector en confessoir vant
goidshuys van Vredenburoh tot Boymair buyten Breda
ende in den naem van den gemeen conventualen aldaer,
i m p e t r a n t e n v a n mandt penael an deen zijde Ende
Lourys de Veer gedaechde an dandere. Alligerende de
v o o r s . i m p e t r a n t e n d a t eenen Corqaelis en d e v o o r s .
Lourys de Veer gebroeders voir hem selven ende in
den naem van joncvr. Banchoisa de Peer heure suster
den impetranten in den jare XXXVI lestleden den 1””
February naer gemeen scrijven geconstitueert hebben
gehadt een jaerlixe losrente van XXVII kar. gl tsjaers
etc. . . . . Ende hoewel d_e voors. gedaechde voor hem__
selven ende als erffgen. voer den voors. Cornelis zijn
broeders schulden etc.
Uit het vorenstaande lees ik, dat Mr. Evert de Veer
bij zijn mij onbekende vrouw drie kinderen had, n.1.
1. Laurens, die in Oct. 1643 nog in leven was, 2. Cornelis, die vóór dien datum overleden was, en 3. Françoise.
De onder IV in de Navorscher vermelde Ellert de
Veer vond ik niet.
Zoolang dus niet het bewijs geleverd wordt, dat Mr.
Evert‘ de Veer, behalve bovengenoemde kinderen, ook
nog een zoon Ellert had, moet aan de juistheid der
gegeven afstamming getwijfeld worden.

waarin ik binnenkort, na twintigjarige studie, althans
eenigermate hoop te voorzien.
Sedert het verschijnen van mijn bovengenoemd werk
viel mijn aandacht op een stuk, dat het probleem van dit
huwelijk wat nader tot een oplossing brengt. In het Rijksarchief te Utrecht namelijk bevindt zich in het Archief
van de bisschoppen afschrift van een oorkonde van 2tì November 1346, waarbij bisschop Johan c*nn Arkel met z ij n
o o m Sweder, heer va?a Abcoude, en diens zoon @ijsbert een
overeenkomst sluit aangaande een hier verder voor ons
doel onbelangrijke zaak 2).
Nu weten wij, dat bisschop Johan (gekozen 1342, overl.
1378) een zoon was van heer Johan 111, heer va?a Arkel
(+ 1324), uit diens huwelijk met Cwregonda uan Viwlenburch, zooals blijkt uit zijne kwartieren, Arkel X Voorne,
Virnenburch X Kleef, in ons maandblad XLVI, kol. 102,
noot 4, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland te
voorschijn gebracht. (Touthoeven heeft velen op e e n
dwaalspoor gevoerd door den bisschop een generatie lager
te stellen en hem een zoon te maken van heer Johat 17,
h e e r vn~a Arkel, bij Ermgwd ran K l e e f .
Noemt de bisschop dus in 1346 Sweder, heer van Abcoude, zijn oom, dan kan er hier slechts sprake zijn van
heer Su;eder 11 en kan de verwantschap niet anders ontstaan zijn, als door diens huwelijk met eene t*an Arkel,
door de genealogen Mobelia genoemd. Deze vrouw moet
dan een generatie hooger gezet worden, dan ik het deed,
terwijl opmerking verdient, dat het huwelijk in het begin
der 14eeeuw geplaatst moet worden, omdat heer Sweder’s
zoon, de latere Gzjsbert III, reeds in 1338 als ridder
voorkomt s).
Hare vier kwartieren zijn niet op te maken en boven_aangehaalde staat 1 moet dan_@& diensvolgens gewijzigd
worden.
Volgend staatje moge een en ander nog verduidelijken.

KORTE

MEDEDEELINGEN.

Een huwelijk Zuylen van Abcoude- Arkel
in het begin der 14e eeuw.
De oudste, waaronder betrouwbare, genealogen geven
aan heer Szceder 11 (van Zu,ylen), heer van Abcoude en
W i j k (overl. 1347), tot echtgenoote Mabelin van Arkel.
Aangezien de naam dezer vrouw tot nu toe in geen enkele
oorkonde gevonden werd, maakte ik van dit huwelijk dan
ook vragenderwijze gewag in mijne studie over de heeren
van Abcoude’) en gaf haar aldaar, op kwartierstaat No. 1,
met vraagteekens tot ouders: heer J o h a n 111, heer vnn
Arkel (t 1324), 011 Cunegonda ‘van Pirnenburch. Dit alles
mede omdat er nog steeds geen nauwkeurige genealogie
der oudste Arkel’s bestaat; betreurenswaardige lacune,
1) Les van Zuylen, seigneurs d’Abooude, etc. (Tongerloo, 1933), bl. 17.

Heer Johan 11, heer van Arkel, t 1297
huwt Ermgard van Voorne (ouders onbekend).

I
Heer

I
Johan 111, heer v. Arkel, t

huwt Cunegonde v. Viirnenburch
(moeder: Kleef).

1324

I

Mabelia (9)
huwt heer Sweder 11,
heer van Abcoude.

I
Heer Johan IV, heer v. Arkel,
t 1360
huwt Evmgard van Kleef.

I

Johan, bisschop,
eerst van Utrecht,
daarna van Luik, t 1578.

H ENRI O BREEN .

Nieuwe Waterschaps- en Veenpolderwapens.
Bij Koninklijk Besluit van 24 Juli 1936, No. 63, is
aan het Waterschap Ludinga, gevestigd te Harlingen,
provincie Friesland, het navolgende wapen verleend :
Schuin gevierendeeld :
boven in keel een klaverblad van goud;
rechts en links in goud een klaverblad van keel;
beneden in keel een anker van goud.
Een versmald schildhoofd van zilver.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.
Bi,i Koninklijk Besluit van 24 Juli 1936, No. 63, is
aan het Waterschap ,,OldelameP, gevestigd te Wolvega,
9) S. Muller Fe. Regesten V. h. aroh. der bis&. V. Utr. 1,127, No. 771.
3) ARA. ‘s-Cfravenh. aroh. Naes. Dom. fol. 2012 vO., No. 27.
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provincie Friesland, het navolgende wapen verleend :
In goud de bovenhelft van een rad van keel, daaronder drie liggende blokjes van sabel naast elkander
en onder deze drie versmalde dwarsbalken van azuur.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.
Bij Koninklijk Besluit van 24 Juli 1936, No. 63, is
aan den Grooten Veenpolder in Opsterland en bmallingerland, provincie Friesland, het navolgende wapen verleend:
Doorsneden :
1. in goud op een grasgrond een springend hert van
keel, achtervolgd door een hond van hetzelfde, uitkomende
uit den schildrand;
11. geschakeerd van liggende blokjes van zilver en
sabel in acht rijen, elke rij van zeven blokjes.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.

Weescamer Rotterdam No. 924.
28 Juni 1632. Inventaris van de goederen, nagelaten
door Aert Sebastiaens van der Burchgraef, huistimmerman
en runmolenaer.
Bij zijn 10 vrouw Elizabeth Joosten had hij 6 kinderen,
welke met name genoemd worden wegens een erfenis
van een oom, in Engeland overleden: Maria Aerts, Joost
Aerts, Herper, Catalina Magdalena en Bastiaen Aarts.
Hun grootmoeder was Magdalena Meynen.
Uit de afrekening van voogden blijkt verder, dat
Catalina 12 Maart 1640 geld kreeg om de bruiloft van
haar broeder te Gorcum bij te wonen.
Gehuwd te Gorcum 13 Maart 1640 Joost Aerfsz. van
den Burchgraef, j. m. v. Rotterdam en Geertje Huyberts
Trebellius, j. d. v. Gorcum, waaruit Arnoldus X Aeltje Gier.
P . RINKHORST V A N OUDCAI~SPEL.
Breda.

Donkersloot. Klaas Donkersloot, ged. te Dussen 4-1 lBij Koninklijk besluit van 26 Juli 1936, No. 76, is 1706, Schout van de hooge en vrije heerlijkheden Noordeaan het Waterschap ,,De Polder van Oost en Westdotlgeraloos en Overslingeland, stierf in 1772. Van hem is een
deel”, gevestigd te Dokkum, provincie Friesland, het levensschets in bewerking, waarvoor dankbaariederevernatrolgende wapen verleend :
wijzing naar een of ander archief of mededeeling van een
Golvend doorsneden :
bijzonderheid aanvaard wordt.Zijn twee kinderen werden
Boven gedeeld :
vernoemd naar MartiTlus van Barneveld en Geertruyda
1. in azuur een zilveren linkerschuinbalk;
Bruyning, Heer en Vrouwe van genoemde heerlijkheden.
11. in azuur een golvende zilveren schuinbalk.
H. D O N K E R S L O O T.
Rotterdam.
Beneden :
golvend gedwarsbalkt van zilver en azuur van zes
Engelenburg-van Braam. (LIII, 284). Aan het gestukken.
nootschap heb .ik ten geschenke gegeven een oude handHet schild gedekt met een gouden kroon van drie schrift-genealogie met wapens van het geslacht v a n
bladeren en twee paarlen.
Helsdingen en aanverwante familiën.
’
Daaronder komen voor de geslachten Engelenburg e n
Van der Burgh van Oudaen. (LIII, 316). Als aanvulling opmmh_et ouder dezen-hoofde-in het vorig mrmmel-door
Mr. J. Belonje bijeengebrachte kan dienen, dat de aldaar de gevra,agdi gegevens niet zou kunnen verstrekken.
kol. 317, No. 4, genoemde Agatha Clementia gedoopt
P. B I N K H O R S T V A N OUDCARSPEL.
Breda.
werd in de St. Gudulakerk te Brussel, 28 Maart 1656;
als ouders worden daar opgegeven: nob. dom. Cfeorges
Hoynck-Guidet. In een stuk, gedateerd Dordrecht
Kieffelt, heer van Crainhem en St. Lamberts Woluwe 28/7 1706, komt voor Agatha Guide& weduwe en boedel(beiden bij Brussel) en nob. dom. Anna van der Borcht houdster van Otto Hoyltck. Hg is vermoedelijk dezelfde
(sic) ; als doopgetuigen treden op: Jacob Uwens, raad in als Otto Hoynck, die in 1661 lid der Confrenekamer in
den Hove van Brabant, in plaats van nob. dom. P i e t e r ‘s-Hage is en een leerling van Van Ravestein was.
van der Borcht, heer van Soesberghe (zie: kol. 317, No. ‘d), Weet een der medeleden wellicht, waar dit huwelgk geen Clementia Kieffelí, vrouwe van St. Stevens Woluwe. sloten werd en vanwaar de familie Guidet afkomstig is?
Ondanks de titulatuur, vind ik niet, dat de Rieffe/t’s
J .C. HOYNOK VAN P A P E N D R E C H T .
Soerabaia.
tot den Zuid-Nederlandschen adelzouden hebben behoord.
H ENRI O B R E E N.

In ‘t Veld. Aanvulling van het volgende gevraagd:
P i e t e r Intveld, geb. . . , woont te Sevenhoven, tr. . . .
Hun zoon Cornelis In ‘t veld woont eveneens te SevenVRAGEN EN ANTWOORDEN.
~h o v e n , t r . t e . . . 311 1699 Wilhelmina van Hees, geb. . . .
Boonders-van Gilze. Willem Hendrik Boonders tr.
Soerabaia.
J. C. H OYNCK VAN P A P E N D R E C H T .
Agatha ì%gelina Isan Qilze. Zij hebben een dochter Antonia
Lamb. Abraham Quiryn Ho?ynck van Papendrecht,
Johanna, geb. 19/9 1782. Bijzonderheden betreffende dit
secretaris van Breda omstreeks 1810, was getrouwd met
echtpaar en de ouders ervan gezocht.
E . . . Lamb. Nadere bijzonderheden betreffende deze
J. C. H OYNCK VAN P A P E N D R E C H T .
boet.abaia.
familie zullen mij zeer welkom zijn.
Burchgraeff (van den). (LIII, 264). In de genealogie ( S o e r a b a i a .
J. C. H OYNCK VAN P A P E N D R E C H T .
van Gennep komt voor Cornelis van Gennep X Gorcum
Monseur (Monsieur), Simon, Dönnes en Dutzer.
27 Maart 1689 Elizabeth van den Burchgraef, g e d .
Gorcum 21 Dec. 1667, dr. v. Arnoldus en Aeltje Gier. In de 16e en 178 eeuw bestonden nauwe relaties tusschen
Dit echtpaar zetelt onder de kwartieren van mijne N e d e r l a n d e n h e t ,Oberbergische” gedeelte van het
kinderen, reden, waarom ik de afstamming van Elitabeth Graafschap Sayn, gelegen aan Sieg en Wupper, sedert
1604 behoorende tot het Hertogdom Berg. De mogelijkzooveel mogelijk heb uitgewerkt.
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heid eener emigratie uit Nederland naar dit gebied
van de -volnende families is waarschiinliik: Monseur.

islachtige beschrijving te vermijden, is in deze lijst die
,halve adelaar met die kleuren kortweg de Friesche
,adelaar genoemd”.
Dethans algemeen gebruikelijkeverkorting,deFriesche
adelaar” voor het onderwerpelijk wapendeel is dus zeer
waarschijnlijk door Rietstap ingevoerd. De Fr. adelaar
is dus altijd geheel zwart op een gouden veld. Is de halve
adelaar getongd of/en geklauwd van een ander Qmail dan
dient zulks uitdrukkelgk te worden vermeld en kan de
verkorte zegswijze niet worden gebezigd.
Over den FriescheQ adelaar is veel geschreven en gefantaseerd. Het is niet doenlijk in een kort bestek een
inzicht in deze materie te geven. Wellicht vind ik t. z. t.
gelegenheid in een artikel van wddare strekking ook dit
onderwerp ter sprake te brengen. Belangstellenden moge
ik voorshands verwijzen náar: Dr. J. Reimers, Das Adlerwappen ,bei den Briesen (1914) en Dr. B. E. Siebs,
Grundlagen und Aufbau der altfriesischen Verfassung,
blz. 129 e. v. en 137 (1933), welke werken echter critisch
en met kennis van zaken moeten worden. gelezen.
‘s-Qravenhage.
G. F. E. GONC~GRYP.

(Monsieur)

voor ltiO0, &naon voor 1660, i>&neu’(Dönges,

Tönges, Dunnes, Zzcnnes) voor 1660 en Dutzer (2 itser,
Dötzer) voor 1680. Wie kan inlichtingen geven?
Dtisseldorf.

J. H EBDTYAN.

Patberg-Hoynck. Waar had het huwelik plaats tusschen Henderikus Patberg eu Mariu Hoynck van Papendrecht (_C 1838)? Zij woonden in 1878 te Delfzijl, waar
5ij hun 40-jarigen bruiloft vierden.
Soerabaja.
J. 0. HOYNCK VAN P APENDBECHT .
Swager (de). Ned. Leeuw, LI, 277, vermeldt, dat
Magdalena Mnria Elisabeth de Sxoger (R. K.), echtgenoote van Mr. B e r n a r d u s Boerhave van Alteno, een
dochter was van Gerrit en N. N.
Haar beide acten van ondertrouw (Leiden 23 Jan.
1770 en 20 Juni 1776) noemen slechts den vader, terwijl
in haar overl. acte (Leiden 9 Oct. 1824) de moeder als
,,onbekend” staat aangegeven.
Haar doop (omstr. 1760) komt niet voor in de collectie fiches op het Gem. Archief van Leiden. Wel blijkt
uit het doorgewerkte materiaal, dat zij nog een broeder
Anthony gehad heeft.
Kan een der lezers wellicht inlichtingen over haar
kwartieren verschaffen?
‘s-Gravenhage.
J. J. VÜRTHEIM GUN.

Genealogie Huygen. Tn 1763 werd door Mr. Cornelis
Walraven Vonck te Nijmegen uitgegeven een door Burgemeester Adam Huygen in 1663 geschreven werk, getiteld: ,Begin, Opkomst en Aanwas der Stad Doesburg”.
Op blz. XCVIII der voorrede van dit werk schrijft laatst-

genoemde: ,Mij is een volledig Qeslagtregister van de
Huygen toegekomen”. Even lager leest men dat een door
den schrijver verbeterd handschrift berust onder den
Heer Christiaan Willem van Benthum, Burgemeester van
Nijmegen.

Verhit. Peter Donckersloot, geb. te Rijswijk bij Woudrichem omstr. 1636, Heemraad en Schepen van Emmichoven
en overleden aldaar_ !7x,_$rouwde te Rijswijk 9-4-1666-_ --adogelijk heeft deze la.at&..ook -de genealogie gehad.
Mayke Verhil, dochter van Michiel.
Kan iemand mij inlichten waar het geslachtregister
Wanneer en waar werd Mayke Verhil geboren en wie Htiygen thans berust?
was haar moeder? Weet iemand nadere bijzonderheden
.
'S-Qt".
P. B. v. B.
van het geslacht Verhil?
H. D ONKEBSLOOT .
Rotterdam.
Onbekend wapen. (LIII, 288). Het echtpaar, dat de
IJspeert. Eene familie IJspeert uit Vollenhove aan
de Zuiderzee, welke aldaar reeds voor 1600 voorkomt,
voert als de tak van Jhr. Bernard van Roppard van
Balgoy een steigerend paard in het wapen. Begin 1700
leefde aldaar een IJspeert als burgemeester. Wellicht
heeft hij dit wapen aangenomen. Wie kan inlichtingen
verstrekken ?
J . HEEDTMAN.
Diisseldorf.

b o e r d e r i j ,Pijlenburg” liet bouwen, is waarsch\jnlijk
Jhr. Adriaan de Kies van Wissen, gehuwd 17 Januari
1613 met Jkvr. Josina van Teylingen. Hun mooie por-

Het ligt o. i. voor de hand, dat men zoowel bLJ Rappard als bij IJspeert met een sprekend wapen te doen

Bestuursberiohten. - Het geslaoht Boroulo, door J. de Groot. (Vervolg). - Bijdrage tot de genealogie van de familie van Slangenburg,
thans van Baar van Slangenburg, door W. Wijnaendts van Resandt.
1 De diohter Cornelis van Oversteghe en zin geslaoht, door P. M.
van Walchren. - Het Dordtsolíe muntersgeslaoht Bouoquet, door
Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland. - Geslaoht de Veer, door H.
Wijnaendta. - Korte mededeelingen: Een huwelijk Zuylen van Abcoude-Arkel in het begin der 14~ eeuw; Nieuwe Waterschaps- en
Veenpolderwapens; Van der Burgh van Oudaen. - Vragen en antwoorden : Boonders-van Gilze; Burohgraeff (van den); Donkersloot;
Engelenburg-van Braam; Hoynok-Guidet; In ‘t Veld; Lamb; Mori..
.seur (Monsieur), Simon, Dönnes en Dutzer; Patberg-Hoynok; Swager
(de); Verhil; IJspeert. - De Friesohe (halve) adelaar; Genealogie
Huygen; Onbekend wapen.

heeft zonder dat tusschen beide wapens eenig verband
gezocht behoeft te worden.
RED.

De Friesche (halve) adelaar. (LIII, 288, 320). J. B.
Rietstap zegt in zijn werk ,De Wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen Adel”(1887),
Tweede Afdeeling (Wapens van den òf uitgestorven bf
nog niet weder erkenden adel), blz. 279:
,De talrijke Friesche wapens bevatten, gelijk men
,,weet, meestal eene afdeeling, hetzij de helft van het
,schild, hetzij een kwartier: van goud beladen met een
,halven zwarten adelaar, uitgaande van de deelingolan.
,Ten einde de onophoudelijke herhaling van die om-

tretten, waarop hun wapens, door C. van der Voort in
1616 geschilderd, zijn bd Goudstikker te Amsterdam.
W.
W. v. H.
IJ!,7HOtiD 1936, No.11.
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Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde,
Dit blad verschijnt aan het begin van iedere
maand en wordt aan alle leden van het Genootschap toegezonden.
Bijdragen en correspondentie, bestemd voor het,
Maandblad, eoomede opgaven van adresverandering gelieve men le richten tot den
Hoofdredaoteur Dr. Ta.R.Va~c~Luc~sssn,
huize Eikenrode, Driebwgen.

Correspondentie, bestemd voor het B e s t uur ,
gelieve men te richten tot den Secretaris
Dr. J. PH . DE MOTTE VERL O R E N , Bleyenburg 5,
‘s-@rave%hage.
Alle overige correspondentie (niet bestemd voor Bestuur of Redactie) te richten aan
h e t B u r e a u v a n h e t Genootsohap,
Bleyenbwg 6, ‘8-Gravenhage.

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

No. 12.

LIIIe J a a r g a n g .

In memoriam Prof. Mr. Robert Fruin.
Op 26 Oct. j.l. overleed het Eerelid van ons Genootschap Prof. Mr. R. Fruin. Een kort woord zij gewijd aan
de nagedachtenis van deti ontslapene, terwgl wij tevens
zullen trachten te doen uitkomen wat de verdiensten van
den overledene voor de genealogische en heraldische wetenschap in het algemeen en voor het Genootschap in het
bijzonder zijn geweest.
Prof. Mr. R. Fruin, door het praedicaat Mr. onderscheiden van zijn oom, den bekenden vaderlandschen
geschiedschrijver Prof. Dr. R. Fruin, was aanvankelijk
bestemd voor het burgermeestersambt, doch veranderde
reeds in den aanvang van zijn loopbaan van richting,
toen hij in het jaar 1888 de ordening van de oude gemeente- en waterschapsarchieven in de provincie Utrecht
op zich nam.
Dit werd het uitgangspunt vau zijne langdurige archiefcarrière, welke hem, via het Rijksarchivariaat in Zeeland
(1894) en een hoogleeraarschap te Amsterdam in het oudvaderlandsch recht en de encyclopedie der rechtswetenschappen (1910), met ingang van 1 April 1912 op den
zetel bracht van Algemeen Rijksarchivaris, een belangrijk
ambt, dat hij niet slechts met eere vervulde, maar waaraan hij geheel nieuwen glans wist te verleenen. Immers
Fruin werd meer dan Algemeen Rijksarchivaris, hij werd
degene, die de lang verbeide archiefwet in 1922 in veilige
haven wist te krijgen en de organisator van het Nederlandsche archiefwezen. Het was dan ook tot zijn groote
smart, dat de crisisjaren zooveel van wat tot stand kwam
hebben ondermijtid en aangetast. Maar in groote lijnen is
toch het bouwsel, door hem in samenwerking met het
Departement van Kunsten en Wetenschappen tot stand
gebracht, in wezen gebleven. Fruin was wel in de eerste
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plaats archivaris, organisator, regent - men denke aan
de uitnemende wijze waarop hij verschillende vergaderingen op archiefgebied wist te leiden - ; maar toch welk
eene warme belangstelling daarnaast voor de wetenschap,
bijv. voor de rechtshistorie, de chronologie, de buitenlandsche politiek enz. Was Fruin reeds velde jaren hex
met Muller en Feith een der grondleggers geworden van
hetinternationaalgeaccepteerde beginsel van de ordening
der archieven volgens hun organischen groei, zooals dit
zoo voortreffelijk is neergelegd in de in verschillende talen
vertaalde Handleiding voor de ordening van archieven,
in latere jaren bracht hij alleen nog een tweede standaardwerk tot stand, nl. het Handboek voor de chronologie.
Deze veelzijdige geleerde nu, heeft ook voor de genealogie en de heraldiek groote verdiensten gehad. Niet dat
hij zich op dit gebied persoonlijk veel heeft bewogen,
immers daartoe ontbrak hem de tijd, maar hij is de eerste
der kopstukken van geschiedkennis en archiefwezen geweest, die heeft durven erkennen, dat deze vakken als
bijvakken van belang, soms zelfs van onontbeerlijk belang kunnen zijn voor de bestudeering van de geschiedenis, speciaal die der middeleeuwen, en niet, zooals van
historische zijde placht en helaas een enkel maal nog
pleegt te worden aangenomen, slechts spielereiën der
ijdelheid zijn.
Deze erkenning kwam officieel tot uiting in verschillende, op zijn initiatief of met zijne medewerking genomen regeeringsmaatregelen, als verleening van een0
Rijkssubsidie aan ons Qenootschap, waardoor het ons
in 1926 mogelijk werd een gebouw te betrekken naast
het Algemeen Rijksarchief, aansluiting van dit gebouw
op het verwarmingsnet van gezegd Rijksarchief en aanstelling in 1929 van een commies-chartermeester bij het
Algemeen Rijksarchief, die voor een deel ter beschikking werd gesteld van ons Genootschap, teneinde als
1 archivaris de collectie familiearchieven te beheeren. A l s
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tegenprestatie onzerzijds werd het Algemeen Rijksarchief
ontlast van ettelijke familiearchieven, welke naar ons
depot werden overgebracht.
Men ziet, Prof. Fruin heeft alleen al hierdoor zijn
Eerelidmaatschap ruimschoots verdiend.
Hierboven constateerden wij dat de overledene te veel
ambtelijke zorgen en te veelzijdige belangstelling had
om zelf veel rechtstreeks genealogischen arbeid te verrichten, al heeft natuurlijk zin arbeid als archivaris
vaak den genealoog den weg bereid.
Dit tijdgebrek heeft hem echter niet belet van tijd
tot tijd iets op genealogisch gebied te presteeren, en
dan, zooals men van Bruin verwachten kon, iets zeer
goeds. Wij herinneren hier aan zijne publicatie in het
Archief van het Zeeuwsch Genootschap van 1907 betreffende verschillende falsa, des tijds vervaardigd om
de stamreeks der van Borselen’s van der Hooghe op
eene onjuiste wijze aan de oude Borselen’s. te doen aanknoopen en zijne artikelen in ons Maandblad betreffende
de graven van Zutphen vóór 1190 (1923, kol. 308 e.v.),
den strijd om het hertogdom Bouillon (1929, kol. 66
e. v.), het graafschap Hamaland en de Brunharingen
(1930, kol. 163 e.v.) en betreffende een geval van stamboomvervalsohing met de bedoeling aanspraken op de
Fransche kroon te ondersteunen (1933, kol. 207 e.v.).
Het. zq steller dezes vergund te eindigen met een
persoonlijk woord betreffende den betreurden chef, die
het Algemeen Rgksarchief tot zoo iets bezielda en levends
wist te maken, wiens prettige persoonlijkheid wij na zijn
aftreden op oudjaar 1932 zijn blijven missen en wiens
kittige stap door den gang wij in gedachten nog steeds
hooren. Zou het vaak voorkomen, dat het hoofd van
een tak van dienst zine medewerkers achterlaat met
een gevoel van verweesdheid en groot gemis?
T E . V A N RBPINECK LEYSSIIJS.

BESTUURSBERICHTEN.

Jhr. Mr. C. H. C. Flugi van Aspermont t.
tI3t B3;tuur geeft met groot leedwezen kennis von
het ovnrlijden v a n J h r . M r . C . H . C . F l u g i v a n
As per rno II t, te ‘s-Gravenhage, in wien ons land een
v,tLl Zijlltl bekwaalnste heraldische kunstenaars verl<)re~~ hmtt. 21ju werk muntte steeds uit door bgzondere
itrti~t,iulteit tin b o v e n d i e n - in tegenstelling tot dat
v LIL 4 )o vr)ie In > ìerne sierkunstenaars -door eene strenge
en b++kwarne toepassing der regelen der heraldiek. Hieraal1 was het te danken, dat de heer Flugi van Aspermoot ~tls beoetenaar der wapenkunst hier te lande eene
grootti en welverdiende reputatie genoot.
De overledene, die van 189’7-1898 de functie van
Bibliothecaris en van 1898-1900 die van Secretaris
van ons. Genootschap bekleedde, doch nadien gedurende vele jaren van hetzelve geen deel meer uitmaakte, was in 1926 als gewoon lid weder in onze
gelederen teruggekeerd. Ook als bezoeker van de maandelijksche b$eenkomsten zal hij in onzen kring zeer
worden gemlst.
-
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Nieuwe Ledenlust.
Ten behoeve van de nieuwe ledenlijst, die in den
loop van Januari a.s. in gestencilde exemplaren zal
verschijnen, wordt den leden verzocht eventueele fouten,
onvolledigheden of wijzigingen in’ hunne namen en
a d r e s s e n zoo spoedig mogelijk ter kennis te willen
brengen van het Bureau Bleyenburg 6.

Buitengewone Algemeene Vergadering
op 13 November 1935.
Aanwezig de Bestuursleden Dr. Th. R. Valck Lucassen
(Voorzitter), Dr. J. Ph. de 1Monté verloren, W. J. J. C.
Bijleveld en A. P. M. A. Storm de Grave, en de gewone leden Jhr. P. Beelaerts van Blokland, Prof. Dr.
J. F. van Bemmelen, G. J. Dozy, Dr. H. E. Enthoven,
G. F. E. Gonggryp, Jhr. Mr. D. P . M . G r a s w i n c k e l ,
J. de Groot, Jhr. Mr. Dr. 8. J. C. Rethaan MacarB,
A. Merens, Mr. Joan Muller, Jhr. G. A. van Nispen,
J. A. M. van Oor& van Bunschoten, Mej. Mr. E. C. M.
Prins, H. W. 0. Ras B.Dzn., Mr. A. N. de Snoo en
H. J. A. van Son.
n Deze buitengewone algemeene vergadering - aldus
de Voorzitter in zijn openingswoord - is bijeengeroepen ter vervulling van de vacature, ontstaan door
het overlijden van hem, die tot voor korten tgd op zoo
voortreffelijke wijze leiding gaf aan ons Genootschap.
In het Maandblad heb ik reeds getracht - g i n g
spr. voort - zoo goed mogelijk uiting te geven aan
de gevoelens van diepen rouw, die het Bestuur en ongetwijfeld ook alle leden zonder uitzondering vervullen
bij het ontijdig heengaan van Jhr. Dr. W. A. Beelaerts
vau Blokland.
In dit ,in memoriam” heb ik naar voren gebracht
hoezeer deze om zijne hooge eigenschappen van hart
en gemoed, om zijne groote bekwaamheden in breeden
kring werd geacht en geëerd en hoe zwaar het verlies
is, dat de geslacht-, wapen- en zegelkunde in het algemeen en ons Genootschap in het bijzonder in hem heeft
geleden.
Ik behoef hier weinig aan toe te voegen. Zooals te
voorzien was, gevoelen wij het gemis van dezen voortreffelijken mensch en geleerde met den dag levendiger.
Ons biijft slechts over in het onvermijdel3ke te berusten.
Het is mij echter een behoefte ook te dezer plaatse
nogmaals een eeresaluut te brengen aan zijne nagedachtenis. Wij allen, die hem gekend hebben, zullen
hem nooit vergeten en voor hen, die na ons zullen
komen, heeft hij zich door zijn werk qen onvergankelijk
monument opgericht, dat hen steeds met grooten eer- i
bied zal vervullen.
Het Bestuur had gaarne gezien, dat de opengevallen
plaats ware ingenomen door den ouderen broeder van
den overledene, ons Eerelid Jhr. Mr. F. Beelaerts van
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Blokland, die destijds als Redacteur en later als Voorzitter ons Genootschap zo.0 bijzonder aau zich heeft
verplicht en b!.j wien de leiding van hetzelve in alleszins bekwame handen zou hebben berust. Tot zijn leedwezen zag deze zich echter, gezien zijne vele en gewichtige
ambtsbezigheden, verhinderd deze nieuwe taak op zich
te nemen, eene beslissing, die wij betreuren, doch hebben
te respecteeren.
En thans ziet gij mij - aldus Dr. Valck Lucassen door de keuze van het 13estuur op deze verantwoordelijke plaats gesteld. Ik ontveins mij niet de moeilijkheid,
verbonden aan de omstandigheid, iemand van de kwaliteiten van m!jn voorganger te moeten opvolgen, maar
ik hoop en vertrouw, dat mijne werkzaamheid van bijna
eene kwart-eeuw in het belang van ons Genootschap,
waarbij ik mij - ik durf dit zonder zelfverheffing verklaren - steeds en alleen liet leiden door den vasten
wil het Genootschap vooruit te brengen, voor U althans
den waarborg zal inhouden, dat ik mijne beste krachten
zal inspannen om, het voetspoor van onzen betreurden
W. A. Beelaerts volgend, de mij toevertrouwde belangen
te behartigen op eene wijze, die mij de verleende onderscheiding waardig zal doen zijn.”
De rede van den Voorzitter werd door de aanwezigen
staande aangehoord.
Hierna kwam aan de orde het eenige punt der agenda:
de verkiezing van een nieuw bestuurslid. Op een vraag
van den Heer Gonggryp of het Bestuur voor de vacature,
ontstaan door het overlijden van Jhr. Beelaerts van
Blokland, een eigen candidaat had, antwoordde de Voorzitter, dat het Bestuur, de leden in hunne keuze g e h e e l
vrij latend, niettemin gaarne voor het bestuurslidmaatschap wenschte aan te bevelen den Heer H. J. A. van
Son, die niet alleen door zijne belangrijke bijdragen aan
het Maandblad, maar ook door de ijver en toewijding,
waarmede hg tijdens de in 1933 gehouden Genealogische
en Heraldische Tentoonstelling de belangen van het
Genootschap heeft gediend, den leden welhekend is.
Na stemming bleek de Heer van Son met overgroote
meerderheid te zijn verkozen. Op de vraag van den
Voorzitter of de Heer van Son, ter vergadering aanwezig, zijne benoomiug aanvaardde, antwoordde deze
bevestigend, daaraan toevoegend, dat hi;j zich bij zijn
werk voor het Genootschap steeds de groote plichtsbetrachting van wijlen Jhr. Beelaerts ten voorbeeld zou
stellen.
N a tot het nieuw verkozen Bestuurslid nog eenige
hartelijke woorden van welkom te hebben gericht, sloot
de Voorzitter - niets meer aan de orde zijnde - de
vergadering.

De geslachten Schouten-van der Gaffel-van Flory
en van Mierop-de Monttnorency-le Vasseur-d’Aumale
als bezitters van hofsteden in de Baronie van
Wassenaer en Zuydwijck,
door Mr. R. BIJLSMA,
Algemeen Rijksarchivaris.
Aan de nagedachtenis van Jonkheer Dr
W i l l e r n A d r i a a n B e e l a e r t s v a n Blokland
Gedurende langer of korter tijdsbestek hebben de
eigendomsovergangen van enkele hofsteden, gelegen ir
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le baronie van Wassenaer en Zuydwijck, verband gelouden met de erfopvolging in de tweein het opschrit’t
genoemde groepen van geslachten. Door de filiatie in
ieze familiegroepen wordt de geschiedenis van het bezit
ier hofsteden bepaald.
De eerst te behandelen groep omvat leden der RoomsohKatholieke geslachten Schouten, van der Gaffel en v a n
Flory. Tijdens perioden der 16de en 17de eeuw zijn in
het bezit dezer geslachten geweest de hofsteden Vreeburg
lbenevens Flory), Duynstode en Klein Haesbroeck. Deze
hofsteden waren gelegen in het ambacht Zuydwijck, het
westelijk, zich langs de duinen uitstrekkend gedeelte
der baronie.
In het laatste kwartaal der 16de eeuw kon men den
weg, van de kerk in het dorp Wassenaar af in Zuidwestelijke richting leidend (waarvan thans nog slechts
gedeelten bestaan), geruimen tjd volgen. In de akten
wordt deze weg aangeduid áls ,lijdweg” of ,,buurweg”
- zulks ter onderscheiding van een ,heereweg” (d. i.
hoofdweg) ‘).
Van Wassenaar komend had men als eerste boerderij
aan de reohterhand een hofstede, die in gemeenschap
toebehoorde aan Willem Schouten voor de eene helft
en aan de kinderen van L o e f f (Ludolt) Bichielsc. voor
de andere helft z). De naam dezer boerderij, die zich
uitstrekte tot de Kaswetering, was ,,Vreeburg” 8).
De ,Rekenmeester” IGillem Jansz. Schouten - zooals
hij in de akten genoemd wordt - bekleedde in Den
Haag het ambt van Raad en Meester van de Rekeningen
van Holland 4). Met zijn ambtgenooten der Rekenkamer
was hij in 1672 van ‘s-Gravenhage naar Utrecht uitgeweken. Later werd hij Raad en Rekenmeester van
het Grafelijk Huis van Egmond. In 1604 overleed Willem
Sohouten te Alkmaar 5).
Hij was gehuwd met Catharina rwa Uyîtenbroeck; zij
waren de ouders o.a. van Mr. Jan en Cornelis Schouten 6).
D e r e k e n m e e s t e r W i l l e m Jansz. Schouten had tot
moeder Elisabeth Cornelisd. van Montfoort. Als weduwe
v a n J a n Schoute% blijkt deze hertrouwd te zijn met
Michiel Loeffsz., drapenier (lakenbereider) te ‘s-Gravenhage 7).
Michiel Loeffsz. en Elisabeth van Montfoort waren
de ouders van Loeff Michielsz. en J a n M i c h i e l Lo+ ;
beide zoons waren dus half broeders van Willem Schouten.
Loeft (Ludolf) &lichielsz. had uit zijn huwelijk met Maritje
Adricrensd. wn der A vier dochters. die den achterna.am
van der Gaffel aannamen E). Van deze vier vermelden
wij hier Antoinette en_Mclria. Eerstgenoemde werd de
1) Zie o.a. Sohepenhypotheekbrief Wasseuaer-Zuydwiick 1692 Mei 20.
2) Scabinele attestat,le Waasenaer 2uydwijl.k 1637 November 19.
J) BoeAelinventarls Mr. Jeu Schouten 1624. berustend in het familiearchief Heereman van Zuydtwijok, Inv. voorl. No. 3028 (dit) Zuydwgok
is eene heerlijkheid aan de Qouwe bij Boskoop); het srohiefgrdeelte
betreffende het Nederlandsobe tijdperk van dit geslacht is tiidelijk
gedeponeerd op het Algemeen Rijksarchief. Sententie Hof van Holland
1634 Juni 22.
4) Sohepentransportbrief Wassenaer-Zuydwijok 1588 Februsri 26.
5) Sohepentransportbrief ‘s-Gravenhage 1564 December 9; Van
Leeuwen, Batavia Illustrsta p. 1461; Testament Willem Schouten en
echtgenoote, te Utrecht 1582 (copie in a,rchief Heereman); Re~ol. Staten
Holland 1597 Maart 15; akt,e not,aris Turok ‘s-Gravenhage 1600 Juni
7; Besol. Geoommitt. Raden Holland 1603 Ootober 20; Sententie Hof
Holland 1634 Juni 22.
s) Sententiëu Hof van Holland 1634 *Juni 22 en eadem die.
7) Sohepentransportbrieven ‘s-Gravenhage 1539 Mri 19, 1568 Maart
14, 1564 December 9, 1582 Juni 5, 1589 Februari 28.
8) Sohepentransportbrief ‘s-Qravenhage 1589 Februari 28 en de
hierna geoiteerde acten betr. Vreebnrg.
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huisvrouw van Anthonis uati Flory, procureur te ‘s-Gravenhage; als zoodanig trad hij in 1697 voor het Grafelijk
Huis van Egmond op. Later werd hij Raad van d e n
Huize van Egmond gj.
Behalve als medeeigenaar van Vreeburg treffen wij
Willem Sohouten ook aan als bezitter van een hofstede
in het ambacht Zuydwijck, gelegen tusschen de hofstede
Groot Haesbroeck en de Grafelijkheidsduinen; dit blijkt
uit een akte van het jaar 1588 betreffende een belendende boerderij 10). Schouten’s hofstede aan den duinrand was van ouds genaamd ,De Vriese woning”, doch
w e r d i n z i j n t i j d a a n g e d u i d m e t d e n n a a m nCleyn
Haesbroeck” 1 l).
De erfgenamen van Schouten’s bezittingen in Zuidwijck, zijne zonen Mr. Jan, doctor in de rechten, en
Cornelis, hebben in de 17de eeuw zich gevestigd op de
hotstede Vreeburg bij het dorp Wassenaar. Zij hadden
deze voor de hun vader toekomende helft geërfd is).
In 1614 kochten zij daarbij twee if parten van hunne
nichten Aeltge Ludolfsd. van der Gaffel (echtgenoote van
Anthonis van. Miet.op, exploictier van het Hof van
H o l l a n d , w o o n a c h t i g t e A l k m a a r ) e n v a n MachteEd
Ludolfsd vwn der Gaffel (gehuwd met Qe,.Fyl UZI~ Strevelandt, deurwaarder van het Hof van Holland) 12). De
hofstede, waarin de resteerende twee $ parten behoorden
aan Anloinette vau der Gaffel, gehuwd met A n t h o n i s
van Ftory, en aan Ma& cjun der Gaffel, was d e s t i j d s
als boerderij verpacht. Er blijkt voor de gebroeders
Schouten een huis op Vreeburg tot woning te hebben
gediend 13).
Cornelis Schouten overleed in 161bl 4). Zijn broeder, Mr.
Jan S(*hwten, breidde het bezit in Wassenaer-Zuydwijck
uit door het aankoopen van een derde hofstede, gelegen
ten zuiden van Vreeburg en evenals deze zich uitstrbkkend tot de Kaswetering. In 1620 werd hij daarvan
voor 9 gedeelte eigenaar, terwijl het resteerende gedeelte eigendom werd van zijn behuwdneef Anthonis
van Flory, raad van den Huize van Egmond 15). In den
inventaris van Schouten’s nalatenschap van 1634 wordt
deze hofstede aangeduid met den naam ,, Duynstede”.
Ten tijde van zijn overlijden in April 1624 woonde
M r . Jan Schouten nog in het huis op de hofstede
Vree burg.
Daar Schouten’s boedel met hooge schulden belast
was. werd door het Hof van Holland een curator ben o e m d 16). Anthotiis VWI Flory, handeIend voor zijn
kinderen als erfgenamen der Schouten’s, stelde zich in

het bezit van de hofstede Vreeburg l7). Ook betrok hij
metterwoon het woonhuis van Schouten 2 7), dat voortaan wordt aangeduid als het huis Flory 1 s).
Tusschen den boedelcurator en Anthonis van Flory
rezen weldra geschillen. Bovendien lieten aanspraken
gelden de leden van het geslacht ‘l.an der. G a f f e l Stickel ran der Gaffel, dat in verwantschap stond tot
den rekenmeester Willem Schouten ; bij deze sloten zich
aan de verwanten van Catharina uan Uyttenbroeck. Met
een beroep op een testament van dit echtpaar beweerdun deze verwanten als fideicommissaire erfgenamen
tot de nalatenschap van Mr. Jan en Cornelis Schouten
gerechtigd te zijn 19).
Het gevolg der geschillen, die tot procedures voor
het Bof van Holland leidden, was, dat in 1637 de hofs t e d e Vreeburg verkocht werd, met uitzondering van
den grond, waarop het huis Flory stond 20).
Ook over de goederen van Anthonis van Flory (blijkbaar destijds reeds overleden) en van diens ongehuwde
kinderen was een curator gesteld si). Bij het gezin
woonde in huis Mnria Ludolfsd. vau der Gaffel 2 2).
In 1641 werd -de hofstede Cleyn Haesbroeck te gelde
gemaakt; als verkoopers traden op de gezamenlijke
fideicommissaire erfgenamen van Mr. Willem Schouten
en Catharine van Uyttenbroeck. Tot de erfgenamen van
Schouten behoorden mede de nakomelingen van zijn
h a l f b r o e d e r J~I/ ll4ichiel Loeffsz. Over dezen en zijn
nageslacht volgen hier enkele gegevens.
Jan Michiel Loeffsz. had zich gevestigd in Amsterdam, waar hij in I 558 gehuwd was met Bnria Willemsd.
Stickel 23). H i’j werd aldaar brouwer in De Roos.
In zijn n i e u w e w o o n s t a d m o e t hij een geacht m a n
zijn geworden, hetgeen blijkt uit zijn verkiezing t,ot
vroedschap. Door zijn mede-raden werd hij in 1 6 7 8
aangewezen als een der gedeputeerden, die de Sat,isfactie sloten 24). J an Michiel Loeffsz. was een overtuigd Roomsch-Katholiek; van zijn trouw aan het geloof getuigt zijn in 1572 opgesteld testament, waarin
hg zich tot zijn kinderen richt. In den loop der jaren
is het document verschillende malen door hem bekrachtigd 2 5).
In het begin der 17de eeuw heeft Jan Michiel LoefIsz.
zich gevestigd te Alkmaar, doch enkele jaren later
k e e r d e hij naar Amsterdam terug, waar hij in 1610
overleed 26).
Van zijne zoons gaat Willem den achternaam Stickel
van der Gaffel aannemen. Zijne drie dochters noemen
zich alle met den familienaam van Montfoort. V a n

8) Rrsol. Staten Holland 159’7 Maart 15 eu de hierna geciteerde
akten bet.reffeode Vreeburg en Flory.
10) Schepentraosportbrief Waasenaer-Zuydwijck 1588 Februari 26.
Op de kaart van het Hoogheemraadschap Rijnland 1647 treft men
deu naam Groot Haenbrouok aan; zie betreffende deze hofstede het
ondtel van Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland in Leidsch Jaapboekje 1935.
11) Boedelinventaris Mr. Jan Schouten (in archief Heeroman); Sohepeutraosportbrief Wassenaer-Zuydwijck 1641 Januari 3; Taxatie collat.
successie Wansenaer-Zuydwijck 1635 Juli 9.
is) Boedelinvent,arissen Mr. Jan Schouten (in archief Heeremen);
Memoriaal Rekenkamer Holland 1612 Juni 26; Schepentransportbrieven
Wassenaer-Zuydwijok 1614 Februari 28 en Mei 23; Sententie Hof van
Holland 1634 Juni 22.
1s) Soheneutransuort,brief Wassenaer-Zuydwijck 1628 April 18.
li) Copie-testament van Cornelis Schouten en boedelinventaris van
Mr. Jan Sohouten (in archief Heereman)
16) Snhepentransportbrief Wassenaer-Zuydwijck 1620 Dec. 31; Schepenhypotheekbrief Wassenaer-Zuydwijck 1636 Febr. 6.
‘3 Snhepentransportbrief Wass. Z. 1628 April 18; Sententiën van
het Hof van Holland 1634 Juni 22 en eadem die.

17) Schepenhypotheekbrief Wass. Z. 1634 Nov. 26.

18) Register Schepentransportbrieven Wass. Z. akte 1629 Jan. 23.
1s) Akte von 1626 Oct’. 8 (in archief-Heereman bij Inv. voorl. no.
3028); Sententie Hof van Holland 1634 Juni 22 en Sententie eadem die.
20) Schepent,ransportbrief Wass. Z. 1637 Maart 24 (waarin vermeld
decreet van 1637 Januari 27).
21) Zie noot 22.
22) Willige oodemnatie Hof van Holland 1637 Februari 4 (Copie
bij: Willige oondemnatien in arohief Hooge Raad 1637-1638); Scabin. attestatie Wass. Z. 1637 Nov. 19; Scabin. hypotheekbrief Wass.
Z. 1638 Juni 6.
23) Hnwel. voorwaarden in archief Heereman van Zuydtwijck. Fach
11: in deze afdeeline: eiin ook de meeste andere oanieren. afkomstie
van het geslacht St&ks? van der Gaffel-van Montfoort, bewaard. o
24) Copie-acte van indemnatie 1578 Maart 3 in arohief Heereman
Fa& 11:
$6) Het stuk berust in het archief Heereman Fach 11, no. 9.
26) Testament 1802 Dec. 3 in arohief Heereman Faoh 11, no. 9 en
akte Bach 11, no. 10.
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deze drie dochters vermelden wij hier Elisabeth, die de
huisvrouw werd van Dirck Henricxz. uan Swieten. D i t
echtpaar, dat zich te Utrecht vestigde, had ééne dochter Anna LTnn Swieten.
Anna van Swieten huwde in 1637, als weduwe van
1Mr. .Joost Boelens, met Mr. Silrlestel. H e e r e m a n , a d v o caat te Amsterdam (sedert 1656 heer van Zuydwijck
aan de Gouwe). Tengevolge van dit huwelijk zijn de
papieren, behoorend aan leden van het geslacht Stickel
van der Gafleb-vnn Montfoort, overgegaan aan het echtpaar Heereman-van Scoieten en sedert blijven berusten
in het familie-archief Heereman van Zuydtwijck.
Terwijl w[j voor de documenteering van het over de
familie Stickel van der Gaffel vermelde met een verwijzing naar de bescheiden in het familie-archief’ Heereman volstaan, geven wij ter verduidelijking van de besproken filiatie onderstaande tabel :

zijn grootvader Joachim van Mierop tot echtgenoot0 had
Maria Schouten, zuster van den rekenmeester W i l l e m
Schouten 32).
De eigendom van de hofstede Vreeburg blijkt in het
geslacht van Mierop te zijn overgegaan aan de dochter
van den ontvanger-generaal, Elisabeth von Mierop, gehuwd met Jeart de Montmorency, heer (markies) van
Villeroy 33). Aan zijn nieuwe bezit, waarvan de landerijen verhuurd werden, heeft deze Franschman zich
veel gelegen laten liggen; ook op andere wijze heeft
hij zich geinteresseerd voor grondbezit onder WassenaerZuydwijck 34).
In 1654 werd hij door aankoop eigenaar van de hofstede Cleyn Hoeffijser 35). O p Vreeburg l i e t d e h e e r
van Villeroy een nieuw huis zetten, waarin hij ook zelf
verblijf heeft gehouden. Van den bouw en de bewoning
blijkt uit akten der jaren 1668-1662 36).

-

Willem Schouten
t 1604

X

-_v.a.
Mr. Jan Schouten, t 1624,
woont in Wassenaar-Zuydwijck.

l

Catharina van Uyi tenbroek. 1
Cornelis Schouten, t 1615,
Lwoont in Wassenaar-Zuydwijck.
Elisabeth Cornelisdr. van
Montfoort
\/
1. Jan Schol\ten.
2. Michiel Loeffsz.

Loeff Michielsz.
X
Maria Adriaensd. van der A

L
-

Jan Michiel -Loeffsz.
t 1610
X
Maria Willemsd. Stickel.

-o.a.
o.a.
Mr. Dirck van Flory,
Antoinette van der Gaffel
- woont in Wassenaar- Zu ydwijck.
X
Anthonis van Flory,
Apollonia van Flory,
woont in Wassenaar-Zuydwijck
woont in Wassenaar-Zuydwàjck.
.
Maria van der Gaffel,
woont in Wassenaar-Zuydwijck.

I

Willem Jänsz. Stickel van der
Gaffel.
-L

.~_
Stickel van der Gaffel.

Anna van Swieten
Elisabeth Jansd. van Montfoort X
X
1. Mr. Joost Boelens.
Dirck Henricxz. van Swieten.
2. Mr. Silvester Heereman,
bezitter fomiliepapieren
Stickel v a a der Qaffel1
IIvan Montfoort.
Nadat de hofsteden Vreeburg in 1637 en Cleyn Haesbroeck in 1641 verkocht waren, bleef de familie nog
Ter verduidelijking van de eigendomsovergangen der
in het bezit der hofstede Duynstede, die aan de kinderen
van A n t h o n i s van Ik/or,q blijkt te zijn gekomen en door hofsteden onder Wassenaer-Zuydwgck in de geslachten
deze verpacht werd. Zij erfden ook het woonhuis Flory, v a n Mierop, de &lontmorency, le Passeur de C o n g n i e s
dat tusschen Duynstedi en Vreeburg gelegen was 27). en d’dumale kan onderstaande filiatie dienen. Voor de
Het diende sedert tot woning aan Mr. Dirck van Flory e n samenstelling van deze filiatie-tabel is, behalve van de
diens beide ongehuwde zusters Naria Antoinette e n hierna te noemen akten uit het archief van WassenaerApollonicL 28). Laatstgenoemde zou de langstlevende van Zuydwijck, voornamelijk gebruik gemaakt van Von
het drietal zijn 2s). Na haar overlijden werden in 1683 Leeutoen, Rntavia Illustrata en van Hora Siccama, AanDuynstede en Flory verkocht door hare erfgenamen 30). teekeningen en verbeteringen op de Journnlen van ConDeze erfgenamen waren twee nichten (dochters van den stnntijn Hzqgens den Zoon. Ook is kennis genomen van
de gegevens medegedeeld in Böhmann. ,.$ngravPn. De
procureur Cornelis van Flory), welke, gehuwd met Zuidgeschiedenis van een Twentsche Eavezathe, Deel III37).
Nederlanders, woonachtig waren in Vlaanderen.

L

Bij den verkoop in het*ja& 1637 was de hofstede
Vreeburg eigendom geworden van Joachim van Mierop,
ontvanger-generaal van Holland 3 l). De nieuwe bezitter
stond in verwantschap tot de vroegere eigenaars daar
~271 Scab. attestatie Wass. Z. 1659 December 19.

lsj Taxatiën collat. successie Wass. Z. 1669 October 3,167l April 15.
2s) Scab. attestatie Wass. 8. 1680 October 24.
ssj Schepentransportbrieven VVass. Z. 1685 April 25 en 1653 April 26.

3*) Schepentransportbrief Wass. Zuydwijck 1637 Maart 12; Soab.
attestatie Wass. Z. 1637 November 19.
ss) Van Leeuwen, Batavia Illustrata p- 1017.
J)) Beide titels komen blijkbaar met dezelfde beteekenis in.de ac-ten
voor.
=) Scabin. attestatie Wass. Z. 1652 Juli 4.
35) Schepentransportbrief Wass. Z. 1654 April 16.
36) Scabin. attestatiën Wass. Z. 1658 November 8.1659 Febr. 7 en
?da&-t 4,1 6 6 2 Sept. 22, 1671 Juli 25; Taxatie collat. successie Wass,
Z. 1660 Sept. 26.
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-o.a.
Johan van Cuyck
van Mierop.
Elisabeth van Cnyck
van Mierop
Joachim van Mierop,
Ontvanger-Generaal
van Holland.
Vreeburg 1637.

X
Jean de Montmorency,
Markies van Villeroy.
Vreeburg 1644.
Cleyn Hoeffyser 1654.

1
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o.a.

Anna van

Cuyck
van Mierop

X

George le Vasseur
Congoies, Narkies van
Thouars, van Puisars.
Vreeburg 1670-1697.
nuynstede 1683.

Anna

X

Philippe Nicolas
d’Aumale, Markies
van Haucourt.

- Louis Jacques, markies van Puisars.
Eloru 1683.
VreebUrg 1697.

Jacob, graaf van Aumale,
markies van Haucourt,
Cleyn Hoeffyser.

Na het overlijden van het echtpaar de Montmorencyvan Mierop kwam de hofstede ,,Het Huis te Vreeburg”
aan Qeorge le Owsaur Congrdes, ridder, heer (markies)
rlun Zhowrs, _PGAWS enz., k o l o n e l v a n een r e g i m e n t
voetknechten in Staatscheo dienstg*). Voor de betaling
der collaterale successie werden de bezittingen in 1670
en 1671 getaxeerd 39).
Evenals de markies van Villeroy heeft ook de markies van Thouars wel op het huis te Vreeburg verblijf
gehouden 40). In dit verband valt o.a. te vermelden
de doop in de Hervormde kerk te Wassenaar van een
dochtertje, welke plechtigheid in 1683 October plaats
had (de markies was reeds in 1669 met Anna van Cuy(*k
van Miwop getrouwd). De doopelinge werd ten doop
gepresenteerd en Mnri~, genoemd door Adriaen van
Rorsele tot Geldermalsen, die, als vertegenwoordiger
Van den Prins van Oranje optrad.
H+t qrondhezit h[j h e t d o r p W a s s e n a a r w e r d d o o r
den markies van Thquars uitgebreid door den aankoop
van enkele nabij qeleg+n p e r c e e l e n . D e v o o r n a a m s t e
bszit.svsrTneerderinq w a s w e l d e verkrijging v a n d e
h9fst,ede Djlynstede, welke in 1683 werd aangekooht
uit de nalatenschap Flory dl). Tevens werd de oudste
zoon van den markies: L o u is J’KQURR, heer (markies)
rynn P~isws door koop eigenaar van het huis Flory;
dit bezit waR slechts ruim twee morgen groot4.2).
I n D e c e m b e r 16% kreeg da heer van Puisars eene
commiqqie nlq ksoitein bij de garde van den Prins van
Oranje; iq dezelfde maand trouwde hij in de Hervormde
Kerk te Wyqsenaar met Cathnrinr! Viliiers uit Engeland.
In de trouwakte wordt vermeld, dat hi;j w o o n a c h t i g
was te Wassenaar. Door dit huwelijk kreeg de markies
van Puisars tot behuwdoom: Hf~ras IYiZlem B e n t i n c k
37) De sam~n~tellws van dit boek hebben de door hen e;epubliceerde
geo;ev~nq niet st,eeds op juiste wijze verwerkt. Dit blijkt reeds door
vwzeliikinc met, dn wntwkeninqen vau Hora Siaoama, w e l k e d o o r
de schrijverq van SZngraven niet geraadpleegd ziin. Zie ook den
brinf vin kolonel George le Vasseur markies ‘van ‘Thouars aan den
Prins van Oranin 1673 Juli 22, gepubliceerd bij: Japikse, Correspon.
dentie Willem ITI en Portland. Tweede gedeelte 1 p. 271.
33) Scabin. attest#atie Wass. Z. 1671 Juli 25. Zie ook Doopregister
Hervormde Kerk Wassenaar 1665 Sept. 6 en 1683 Ootober 17.
3’31 1670 Jnni 2 en 1671 Juli 8.
4”) SnhepAnhynot,hnekbrieven WRSS. Z. 1679 Juni 7, 1682 Mei 8
1682 Juni 27: Scab. boedelinventaris Wass. Z. 1686 bet. 3.
4’1 SoheDentransnort,brief
Wass. Z. 1685 Aoril 25: de koon blijkt
mL
’
reeds in 1683 te h;bhnn p1aat.s gehad.
49) Snhepentrannport,brief Wnss. Z. 1683 April 26; Schepenhypo.
theekbrief Wass. Z. 1692 Xei 20,

I i

Joachim Cornelis, heer van MéziBres.
Frederik Carel Gaspar, heer van Son_ neveldt.

-

d ‘Aumale.
- Cleyn Hoeffyser.

d' Aumale.
Cleyn Hoeffyser
--l - 1766.
-

:die eerlang tot graaf van Portland zou worden verheven).
De Puisars, die in de gunst van Koning Willem 111
2lijkt te hebben gestaan - in Engeland werd hij. tot
3en hofambt benoem<1 - kreeg in 1692 eene commissie
tls kolonel 4 3).
In het jaar 1697 verkocht z\jn vader aan hem de
3ofatede “Het H u i s t e V r e e b u r g ” . D e m a r k i e s v a n
I‘houars en diens echtgenoote A n n a v a n C u y c k v a n
Mierop waren destijds woonachtig te Richmond in het
g r a a f s c h a p Surrey44). In de jaren 1704 en 1705 liet
Anna va,n Cuyck van Mierop, weduwe van den markies
van Thouars, zich te Wassenaar vertegenwoordigen bij
3en doop van kleinkinderen ; de vader der jonggeborenen
was Anna’s jongste (derde) zoon: Frederik Carel Qaspar
le Vasseur de !Zhouaw, heer v a n Sonnej-eldt (eene hofstede onder Valkenburg. dicht bij Wassenaar gelegen).
Uit hetgeen de Wassenaarsche akten bevatten over
het opnemen van gelden door den markies van Thouars
en uit de gegevens, welke over diens geldelijke omstandigheden zijn gepubliceerd in het werk Singraren
Deel III, valt op te maken, dat hij in financiëele moeilijkbeden heeft verkeerd. Zulks vindt bevestiging in de
Wassenaarsche bescheiden, welke op den verkoop van
de hofsteden Vreeburg, Flory en Duynstede betrekking
hebbends). In 1708 werden door den Hoogen R a a d
sequesters gesteld over de in Holland gelegen goederen,
behoorend tot den boedel van den overleden markies
van Thouars en van diens weduwe. De taak der sequesters
werd in 1710 uitgebreid over de goederen in Holland,
nagelaten door den markies van Puisars.
Aan de kort daarop volgende publieke verkooping der
bezittingen onder Wassenaar en Zuydwijck hebben de
beide jongere zonen van den markies van Thouars,
namelgk Joachim (George) Cornelis le Passeur Congnies
de 2 houars, heer vnn Mésières, luitenant-kolonel en
kapitein bij de blauwe gardes, benevens de reeds gen o e m d e Frederik Carel &spar, heer van Sonneveldt,
kapitein in Staatschen dienst, hunne goedkeuring verleend.
In de transportbrieven v a n 1 7 1 1 en- 1 7 1 2 w o r d t
zoowel van Vreeburg als van Flory gezegd, dat van
deze hofsteden deel nitmaken : tuinen, boomgaarden,
43) Hora Siccama O . C .
43 Schepentransportbrief Wass. Z. 1697 Mei 14 met bijlagen.
ds) Schepentransportbrieven Wass. Z. 1711 Febr. 17 en 1712 Augustus
4 met bibehaorende stukken fol. 266-287.
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plantagien, bosschen, cingels en grachten. Bij Duynstede behoorden 29 morgen clingen, die aan de overzijde van den weg gelegen waren.
Thans rest ons nog te bespreken de vererving van
de tweede, onder Wassenaar-Zuydwijck gelegen hotstede
v a n h e t e c h t p a a r d e Moratmorency-Cqck ban Hierop,
de boerewoning Cleyn Hoeffyser. Deze hofstede, die in
1671 voor de collaterale successie getaxeerd werd, was
toen vererfd aan den zoon van Elisabeth van LUierop’s
zuster, Jacques, graaf van Aumnle, markies I’U~ Hawourt.
In het nageslacht van den Graaf van Aumale, kolonel
in Staatschen dienst, bleef de hofstede tot 1766. In dit
jaar werd de boerewoning Cleyn Hoeffyser door ,Tgcob
Paulus graaf van Aumnle en diens zusters verkocht.
De benamingen van verschillende in dit opstel besproken hofsteden zijn ook nu nog ter aanduiding van
gronden, onder de gemeente Wassenaar gelegen, in
gebruik. Zelfs is aan de adellijke Fransche geslachten,
die aldaar verblijf hebben gehouden, eene herinnering
ter plaatse blijven bestaan doordat - naar mij door
een ingezetene werd medegedeeld - een perceel land
bij de Kasweteriqg, dat wel deel heeft uitgemaakt van
het Vreeburg-bezit del: Markiezen van Villeroy en van
Thouars, thans nog onder den naam ,De M a r k i e s ”
bekend staat.

Rietstap en generaal Polvliet lieten in hun geschriften’ 3s)
zich reeds in denzelfden zin uit en ook wij gevoelen zeer
veel voor deze zienswijze.
Waar toch Godfried van Borculo in 1324 zoowel door
den aankoop van het gericht als van vele goederen eene
zeer belangrijke positie in Emblicheim verkreeg, bestaat
onzes inziens volop grond voor de veronderstelling, dat
genoemde Hendrik van Gramsbergen, die in 1440 hetzelfde wapen voerde en zelfs heer van Emblicheim w a s ,
welke heerlijkheid hij’ toen met het gericht en o.m. bijna
dezelfde goederenIs’) aan den graaf van Bentheim verkocht, een afst,ammeling van Godfried was. Die veronderstelling wint aan waarschQnlijkhe?d, wanneer wij er rekening mede houden, dat deze Hendrik van Gramsbergen
(1410-1447)‘39, ambtman van Salland in 1410-14121s9),
blijkens bijlage 1 van bedoelde verhandeling 140) een
kleinzoon was van Bedik van Gramsbergen, den eersten
van dezen naam, die o.a. op 23 Jan. 1362 (1351) 141) als
Hendrik van den Gramesberghe met z+jn POOM Qodevert en
Ecbert verschijnt. De voornaam Qodevert (Godfried)
werkt hier uiteraard suggestief. Het zou immers geeuzins
onmogelijk zijn, dat, terwijl Qodfried van Borculo uit zijn
eerste huwelijk met Bertradis van Dale, die door Rietstap
en anderen ook als genaamd ,,van Dodingweerd” wordt
aangeduid, een zoon had, Hendrik van Dodincwerde
(1320-1338), hij uit zijn tweeden echt met Lise, die
tezamen met hem (Godfried) en hun erfgenamen de bezittingen in Emblicheim verkreeg, eveneens een Hendrik
gedoopten zoon had l42), die, ter onderscheiding van zijn
gelijknamigen, veel ouderen broeder, Hendrik vanaramsbergen werd geheeten. Deze laatste Hendrik komt dan
ook belangrijk later voor, namelijk in 1343-13661d3).
Op 26 Oct. 1366 heeft hij eene rechtszaak met heer
Vrederik van Rechteren en heet hg heer Henrik van
Grammesberghen ; dan is hij dus ridder, maar daarna
verdwijnt hij. Ook op 26 Maart 1360 ‘49a) is hij trouwens
r e e d s dominus, als de stad Deventer hem een brief
over zijn edificium (versterking) doet toekomen.
Dat zijn oudste zoon naar den grootvader Godfried

Het geslacht
door J.

DE

Borculo,
G R O O T.

(Vervolg van LIII, 331.)

\

0 IV. De vermoedelijke zijtak van
Gra,msbergen.
Op 6 Maart 1324 (des dix dages naoh Molch Fastenavends) l s 3) verkoopt Johan graaf van Bentheim verscheidene goederen ‘3 sa) in het kerspel Emlichem (Emblicheim of Emblikamp), alsook het gericht aldaar, aan
Godevrede van Borckelo, Liesen diens ,echten frawen”
en h u n n e (e,-en) rechte erfgenamen.
Het zij ons vergund dit echtpaar in verband te brengen
met het geslacht van Gramsbergen, waarop ons geacht
medelid Mr. A. Haga met vruchtbaar gevolg onze aandacht concentreerde. In zijne lezenswaardige verhandeling over ,,De stad en heerlijkheid Gramsbergen”ls4),
vermeldt hg namelijk dat Hendrik heer van Gramsbergen
op 21 Juni 1440 135) met drie roode schijven in goud
zegelt, welk wapen vrijwel identiek is aan dat der
Borculo’s (drie roode bollen in goud). Het geslacht v a n
Borculo schijnt dan ook, naar Mr. Haga ons schrijft, den
oorsprong van de heeren van Gramsbergon te herbergen.
Zelfs oppert hij in zijne verhandeling bepaaldelijk de
mogelijkheid, dat het geslacht van Gramsbergen een tak
van dat der Borculo’s zou zijn, die behalve in Borculo,
ook in het nabij Gramsbergen gelegen Coevorden zetelden.
133) Jungius, Bentheim, C. D. No. 62, pag. 124-126. Molch (Molken)
Fastenavent is de eerste Zondag in de vasten. Vel. de toeliohtine:
bij de oorkonde van 21 Febr. 1384 (Steinfurt pag. ïl0).
133a) Te weten den hof te Arkelo, de huizen te Wernerinck, Honsteden, Anebrocke en Herverding, dé Krepper- en Rutkoten, benevens
de tienden te Scherhorne, c.a. (waaronder een ,,swanen vlote”), alles
als vrij eigen goed, en met bijna alle lieden te Emlichem, aldaar uit
het kerspel van dien naam geboren.
1%) Versl. en Med. Ver. voor Ov. Regt en Qesoh., 49e stuk (1932)
blz. 88-140, in het bijzonder blz. 90-93.
1%) Jungius, Bentheim, C. D. No. 62 (aant.), blz. 127-129, en voor
het zegel Tabel Vl1 No. XII, alwaar leesbaar ,,e Gramesbe”.

I:

133 Rietstap, Wapenboek Ned. Adel, 1, pag. 97, en Polvliet, Ganealogie van het geslacht van Coevorden (Herald. Bibl. 111. 188%. blz. 267).
i’37) Voor 2.OÖO oude Fransche schilden verkocht hij namelij% de heerlijkheid en het gericht van Empninohem met den Tsyse en zijn
gwanenvloet en de ruyminge op den lande en visscherye in het kerspel
E.. den hof te Arkelo. het erf te Brüninch. Herwerdinck. Wermvnch.
Anebroke, Ruetgerinbk, twee erven te Oierinck, het &f Oeiman:
ninck en Dydeskinck in den dorpe van E., den hof te Echtler, te
Eyckinchorst (uitgezonderd eene volle waar, die H. aenschte te behouden), de kote Krepesohote, eene kote te Arkelo en de smalle en
grove tienden te Scherhoorne, met de betrokken lieden.
Mede zegelden daarbii Hinrick van Zelewordt (uit den huize Coevorden), Egbert here te Almelo, Mathewesse van Gravestorpe en Johan
Voethe, die deze punten tusschen den graaf en H. .gededingt” hadden.
Reeds spoedig keerde de heerlijkheid bij Hendrik’s familie terug;
immers, in 1468 en 1469 (Tedr. Reg. Ov., IV, blz 201 en 206) wordt
ziin achterkleinzoon Hendrik van der Ese van Grammesberg betiteld
&t heer te Emnnirhem.
Is*) Hij leeft nog 20 Juli 1447 (TBdr. Reg. Overijssel, Aanhangsel,
blz. 302-303) en is dood 2 Aug. 1447 (Her. Bibl., 1874, pag. 199 en
Racer. Overiiss. Ued.. VII. D. 290).
139) ‘Tiidr. ‘keg. Ov.’ Aan’h&neseí, blz. 219.
140) Biz. 29 van die verhandeling.
141) Hattink, Arohief Ootmarsum, No. 8.
149) Ook Godfried zelf had een broeder van denzelfden voornaam,
den proost Godefridus.
143) Stainfurt blz. 135 en Cam. Rek. Deventer, 111 A, 1366/67, p.
555/6. Wij kunnen dus geen bijva.1 schenken aan de opvattlng van
Rietstao. dat Hendrik van Gramsbereen Bertha van Dale tot moeder
zou hebben en derhalve uit Godfrieud’s eersten echt zou spruiten.
143a) Cameraars-Bekeningen Deventer, 11, 1348-1360, pag. 672.
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werd genoemd, mag stellig als eene maatgevende aan- spreken. Blijkbaar het oog richtende op Egbert van
wijzing gelden. Evenzeer valt te wijzen op het feit, dat Gramsbergen, karakteriseert hij hen in het door. hem
de tweede zoon, Egbert van Gramsbergen, die op 2 Oct. tezamen met den Heer Dingeldein geschreven werk
1404 144) nog leeft en op 4 April 1402 145) behoort tot over Singraven, dat door toedoen van Mr. W. F. J. Laan,
de bezegelaars van de akte van overdracht van Drenthe den tegenwoordigen eigenaar van dit landgoed, eene
eu Coevorden aan Frederik van Blankenheim! bisschop prachtuitgave in vier folianten is geworden, bij de bevan Utrecht, alsdan deel blijkt uit te maken van de ,mage schrijving van Johan Hundeberch, den toenmaligen bezitter van dat goed, aldus: 160)
ende vriende” van Reinold IV van Coevorden, achterkleinzoon van den in 0 II besproken Reinolt 1, den
,Ook met de heeren van Gramsbergen en de van den
ouderen broeder van Godfried van Borculo. Rietstap Laers had Johan in de jaren 1381-1387 allerlei veeten”.
wees ook reeds op deze omstandigheid.
,, Wijl door het optreden van al deze riddermatige heeren
Doch er is meer. Hendrik 11 van Gramsberge zegelde en hun chef Reinold van Coevorden, de veiligheid van
reeds eerder dan in 1440 en wel op 14 Nov. 1421, als het handelsverkeer bedreigd werd, koesterden de drie
Jorhker Hendrik voorkomende bij een verkoop aan het groote steden van Salland geen gunstige meening omConvent Gitlilea op Zebekelo (Sibculo), en op 20 Dec.
trent hen, maar beschouwden zij hen als niet veel beter
1422 14s) bij den verkoop van een erf, dat zijn vr\j.goed dan roofridders”. Sinds de tijden van den roofridder
was. Beide zegels bevinden zich in het Rijksarchlef te Roelof van Coevorden van 1227 was er dus op dit
Zwolle (archief Sibculo) ; het eerste is wat beschadigd, het punt niet veel ten goede veranderd!
Intusschen mogen wij de opmerking niet achterhouden
tweede gaaf.
Van meer belang is evenwel, dat ook zijn vader Egbert dat, al was Egbert - zooals Mr. Haga met eene vervan Gramsbergen in 1402 met drie bollen zegelde. Het wijzing naar het Tijdrekenkundig Register van Over@sel
eerst op voormelden datum 4 April 1402 bij den afstand
aangaf - in het tijdvak 1380-1389 in tal van veeten
van Coevorden en Drenthe; het gave zegel wordt bewaard
g e m e n g d 151), waarvoor hij heihaaldelijk met wasteein het Rijksarcbief te Utrecht 14’). Wijders op 13 Mei kenen voor de Hooge- of bingwaardersbank werd ge1402 148), wanneer Hen’drik van Zelewert (Selweid), uit d a a g d , hij nochtans juist niet in strijd lag met Johan
den huize Coevorden stammende, een erf te Groningen
Hundeberch 152). I)en enkelen keer, dat van een geschil
verklaart verkocht te hebben; onder de bezegelaars treft met dezen sprake zou kunnen zijn, wordt bovendien
men aanjuncker Egbert van Grammesberghe. Het is een Egbert op 7 Dec. 1386 15s) te Deventer door den bisrond zegel in groene was, dat een schild vertoont met
schop van Utrecht, Florens van WeIelinkhove, geens3 bollen, 2. 1, eu het randschrift S. Egbert van. . . gen. zins in het ongelijk gesteld. Hij verkrijgt namelijk daarbij
De oorspronkelijke oorkonde berust in het Rijksarohief een aandeel in de marke van Ane en Anewede (kerspel
te Groningen.
Nyenstede, later Hardenberg) als gevolg van eene ,,ruyDat Egbert eene geziene persoonlijkheid was, leert minghe” en zulks ,, bi rade consent ende wille” der
overigens de oorkonde van 2 Oct. 1404 149), waarbi markgenooten, die elk een deel van een weg door de
een huwelijks- en erfverdrag tot stand kwam tusschen ,made” bekomen en bij wier opsomming Johan HunLudolf heer van Steinfurt met Bernd graaf van Bentheim denberg vooraan staat. Egbert ontvangt dan ,dat lant
eu diens neef Everwijn van Guterswyck, wiens huwelijk dat .op dye syt des waters leecht daar dye Gramsberch
met Ludolf’s dochter Mette de vereeniging van Bentheim ynne leecht” en hi;j zal het erf en land, dat hem ,afgeen Steinfurt onder éBn persoon inluidde. Als borgen voor de ruimd” is, houden en gebruiken als een edel eigen goed
naleving van dit verdrag verbonden zich namelijk Hinrich (allodium)!
vau Solms, heer van Ottenstein,de Munstersche kanunnik
Het geslacht Gramsbergen vangt, nadat luidens het
Hnrma.n van Solms, Ecbert van Cframmesberge, Evert van relaas van Mr. H a g a in 1339 ter plaatse een sterk
Wylp, Ecbert van Almelo en Wolter van Covorde. De huis of kasteel is ,,getimmerd”, aan met den eersten
hooge plaats, welke hier aan den heer van Gramsbergen Hinrike van den Grammesberghe, knape, die ons op
vóór den heer van Almelo en ook vóór een Coevorden is 10 Dec. 1343, in een aanzienlijk gezelschap van bisingeruimd. geeft wel den indruk, dat hij van zeer goeden schoppen, graven en ridders tegemoet treedt als laatste
huize is en dat dus zijn vader, die de eerste der Grams- der 14 borgen van Ludolf heer van Stenvorde (Steinbergen’s is, uit een der aanzienlijke geslachten uit deze furt) en diens gemalin Pyronetta ten behoeve van de
streek gnsproten moet zijn, waarvoor dan in dit geval naleving van een verdrag betreffende een huwelijk
ongeveer alleen Borculo in aanmerking zou komen. t u s s c h e n eene dochter van dat echtpaar 1s4) en een
De voor voormelde opvatting aan te voeren argu- zoon van Hendrik van Solms, heer van den Ottenstene
meuten stapelen zich dus wel op; niettemin blijft zij
( O t t e n s t e i n ) . R e e d s eene eeuw later stierf het in de
vooralsnng eene hypothese.
Prof. Kar1 Döhmann, de geleerde archivaris van den
160) Deel 1 (1934), pag. 27.
Vorst van Btintheim en Steinfurt en van de stad Burg161) Nog op 17 Oct., alsook 1 en 15 Nov. 1403 (Tij&. Reg. Ov., 11,
steinturt. is over de Gramsbergen’s niet bijzonder te pag. 112) nam Bruen van der Maet, met wien hij wel meer overhoop
144) Jnngius, RPntheim, C. D. No. 145, blz. 300-304.
1’5) 0or.k b. Gron. Drrnthe N o . 1103. alsook Dumbar, Kerk. en
Wer~ldl. Deventer 1, p. 640 en Anale&, 11, p. 370.
‘4”) Tijdr. Reg. Ov., IJ. pap. 254 en 264.
147) lhtentnr la.ndkist, No. 66.
‘49) Oork.bork Grom Dr. No. 1112.
140) JltngiuN, Beqtheim, C? D. Np. 145, blz, 300-304,

lag, een wasteeken tegen hem.
162) Vgl. Tijdr. Reg. Or , Aanhangsel, pag. 127 (1385) en 145-146 (1336).
133) Racer. Ov. Gedenkst., VII, blz. 243-249.
1341 Vel. Steinfurt blz. 135. Ook ox> 5 Febr. 1353 (Steinfurt pag.
137)‘was de knape Hinrigh van Giammesberghe borg voor dezen
heer van Steinfurt, ditmaal ter zake van het voorgenomen huwelijk
van Ludolf’s oudsten zoon Baldewijn met Ermegarde, zustersdochter
van den edelen junker Everd van der Mark, aan wie een lijftocht
werd toebedacht. Thans was hij reede No. 5 dor 8 borgen,
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mannelijke lijn in 1447 uit met voormelden tweeden
Hendrik. Door het huwelijk van diens dochter Agnes
met Jacob van der Eze kwam de heerlijkheid Gramsbergen daarop in het bezit van het laatstgenoemd geslacht; wegens hun vóór-overlijden vererfde zij rechtstreeks op hun zoon Frederik van der Eze. Hendrik 11
was gehuwd met Agnes van Wisch, die op 19 Nov.
139ti l 55) als ,jonkvrou van Gramsberg” vermeld wordt,.
Wederom dus - evenals in 1262 - een echt BorculoWisch.
Ook de gade van Hendrik 1 is ous bekend geworden,
dank zij de uitgave van het Calendarium et Necrologium
der St. Plechelmi-kerk in Oldenzaal door Pastoor Geerdink in 1886. Op blz. 81-86 van deze uitgave lezen
wij onder 19 Augustus: ,Obierunt audewygis de Qramesberge, Konnegundis de Ludiuchusen, Xrnoldus de Almelo,
Herbergis de Zulen”. Ter herdenking van deze personen,
alsook van Theodericus de Lymborch miles, Berta de
Guterswyc (zijne vrouw), Egbertus de Almelo en Agnes
ipsius relicta (zijne weduwe), alsook van Agnes’s kamenier,
heeft Agnes een mud rogge uit de goederen Arninchove
in Hasselo aan genoemde kerk overgedragen. Eene
dergeltike mededeeling treffen wij in andere bewoordingen mede onder ‘7 Januari en 28 Juli (blz. 7-8 en
73) aan.
Uit de verhandeling van Mr. R. E. Hattink over het
Egbert domicellus (heer) van
was met voormelde _4gnes,
olgens een tweetal oorkonden
van 4 en 23 April 13%‘j5”) uit hen sproten Arnoldus
domicellus (heer) van Almelo (die van 1337-1366 voorkomt en eene kleindochter Herl rich of Hereburgis heeft),
Hadewigis en Conegondis. Dit ;n het oog houdende, behoeveti wij omtrent de identiteit van de vier eerste der
hoogerbedoelde personen geen cogenblik in twijfel te
verkeeren. Veilig toch mogen wij aannemen, dat Arnoldus
gehuwd was met Herbergis de Zulen (van Anholt) welk huwelijk intusschen noch door Mi-. Hattink, noch
door den hoogergenoemden Dr. Tinnefeld wordt vermeld, - Hadewig met Hendrik 1 van Gramsbergen en
Cunegonda met Herman van Ludinchusen, die in 1343
en 1353, onderscheidenlijk als knape en ridder, Hendrik’s
medeborg was.
Aangezien de Borculo’s zóó vaak met de Almelo’s
tezamenkwamen, kan Hendrik’s huwelijk met Hadewig
van Almelo slechts den indruk versterken, dat 11s een
Borculo was. Tevens kan worden vastgesteld, dat Hendrik’s tweede zoon Egbert naar zijn grootvader van
moederszijde, Egbert heer van Almelo, werd genoemd.
Ten slotte zij met Mr. Haga opgemerkt, dat het zegel
der gemeente Gramsbergen, in blauw drie gouden schijven
vertoonende, aan dat der heeren v a n G r a m s b e r g e n
ontleend is. Oudtijds betitelde het bestuur van deze gemeente de schijven met ,,Eyerdoren”, zoodat het wapen
toen uit drie gouden eierdooiers zou hebben bestaan!
De Heer Haga maakt ons ook nog opmerkzaam op het
feit, dat de familie Gransberg, afkomstig uit Kiederich
(hertogdom Nassau) en later te Rotterdam gevestigd,
blijkens den 16den jaargang (1926) van Ned. Patriciaat,
lns) P. Nijhoff, Arch. Doesburg, blz. 8.
1659 Versl. en

Med. Ver, Ov. Regt en Gesch., 1900, bie, 41-47.
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alsook een wapenkaart in het Algemeen Nederlandsch *
Familieblad van 189 L (jaargang 1’111, afleveriug 4 juncto
blz. 90), hetzelfde wapen als de gemeente Gramsbergen
voert. Dit is inderdaad merkwaardig.
0 V. D e

overige

kinderen

van

H e n d r i k 111.

De oudste van de verdere gebroeders is Q o d e f r i d u s
de Borclo, P?*oost van de kerk te Zutphen. Wij ontmoetten hem reeds in het vorig hoofdstuk in 1288;
daarna komt hij nog zes keer voor, het laatst op 8
Jan. 1320 l 5 6, als Godeverde van Borcklo in eene aangelegenheid van zijn voormelden neef Hendrik van
Dudenwerde. De andere tijdstippen van zijn verschijnen
zijn de Paaschweek van 1290 lb’), waarin hij aan
Henricus Ghelcinc de goederen Ghelcinc (villa Linlo
onder Vorden) tot een vrij tinsgoed geeft, 22 Sept.
1 2 9 1 15’), 6 Juni 1299 lb*), wanneer hij met Willem
van Dodincweert aanwezig is bij de bekendmaking
door Johan van Bynen, knape, sculte van Zalland, van
den koop van de boerenplaats Bornekatync door het
klooster ter Hunnepe, 10 Aug. 1302 159) en 16 Aug.
1 3 1 8 1 60), op welken dag hij aan Bernardus Herinck
zijne c u r t i s ‘Byslike (te Zutphen) tot een tinsgoed
geeft.
Ook Johannes, de jongste broeder van Godfried, beh o o r d e t o t d e h o o g e p r e l a t e n . O p 2 Mei 1316’61)
was Johannes de Berclo, kanunnik (van de groote kerk)
le Luik, getuige bij eene bekendmaking van het kapittel
van Luik aangaande de beëindiging van een geschil
tusschen de abdis van Thorn, tevens patrones der Collegiale kerk te St. Geertruidenberg, en het kapittel van
deze laatste kerk.Van Otto, een der andere jongere broeders, weten
wij verder niets.
Hun zuster *Tulla huwde, naar het vorige hoofdstuk
leerde, Stephanus, den lat,eren heer 1xan Wisch. Aan de
aldaar bedoelde bijdrage van Jhr. Mr. A. H. Martens
van Sevenboven tot de geschiedenis van de heeren en
heerlijkheid van Wisch ls2) ontleenen wij nog, dat dit
echtpaar ten minste acht kinderen had, waaronder Henrik
en Dirk, die na, e l k a n d e r h e e r v a n W i s c h w e r d e n .
Henrik was genoemd naar zijn grootvader Hendrik TI1
van Borculo, evenals zijne zuster Agnethis, denkelijk
gehuwd met Johannes de Lembeke 163), naar haar grootmoeder Agnes.
Ten behoeve van eene vlotte oriëntatie en een duidelijk
overzicht over de split,sing van het geslacht in den hoofdtak Borculo en de zijtakken Coeverden, Dudincwerde
en (waarschijnlijk) Gramsbergen plaatsen wij thans een
vervolg-genealogie in den vorm van eene tabel.
les) Blok, Duitsche archivalia, pag. 206.
157) Tadama, Arch. Zutphen, 1, pag. 13.
ls8) Tgdr. Reg. Ov., 1, pag. 34, Wubbe, Arcb. Ter Hunnepe, No.
64, en Brom, Reg. Sticht Utrecht No. 2850.
laQ) Tadama, Arch. Zntphen, 1, pag. 15.
“Jo) Ibid. peg, 17.
161) Habets, Archieven van het Kapittel der abdij Thorn, 1, pag. 124,
So. 128.
ls2) Gelre, XXXIII (lY30), blz. 79-97. Vgl. ook de deeereijdsche
verhandeling in N. L., LI (1933), k. 460-467.
le3) Vgl. de oorkonde van 21 Jan. 1297 (1296) (Archief Huis Bergh,
Reg. No. 29).
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0 Vl. E e n v e r v o l g - g e n e a l o g i e .
Henrious 111 de BUTOlo, nob&?is, miles, 124% 1288
geb. 1233 + Woeringen 5 Juni 1288
Heer van Borculo; 1275 tevens burggraaf van Coevorden; 1271 ridder eu raad van den graaf van Gelre
X Agnee 1259 (1258)-1288.

I
I
11 (of

i.

I
III(of

I
IV.

I

J.

I

v 111.
VII.
III?)
II?)
VL
Otto
Johannee
Henrious IV Godefridus
Eene
Reinaldue Godefridus de Borclo,
Jtitta de Borclo
de Borclo,
de Borcio
aObiti8 1288-1328
de Borclo, doohter de BorcZo,
1262-1299
de Borculo
1288.
1288-1315
1308-1311 domioelnobilìs
1262.
nobilis
1283 -1296
tr. Stephanus heer *an
1315 kanunnik
lus de Borclo
12881288Wisch, nobiti8, w&8,
nobi&8, mize%
te Luik.
X 10. Bertradis,
1320
1315
1262 (1261)-1330.
1288
(= Rei1308-1310,
Proost te
1285 domicellus; 1303 Heer van
naldus 1 dr. van Otto graaf van Dale en Cunegondis van Bronohorst,
Zutphen.
ridder; 1299 dapifer
Boroulo
en wed. van Stephanus van Sulen (van Anholt);
burg(1anddrost)van den graaf
X Jzctta
20. Lise 1324
graaf van
van Gelre ; 1306 en 1324
1283
A. Uit het lste huw.: 1 t/m 111;
Coeraad van dien graaf.
B. Uit het 2de huw.: waarsohQn$jk IV.
vorden).
Hieruit het verdere geslacht Wisch.
I
I
l

1

i

I

I

111 (?)
II.
L i s a Hen+icus V de Ludolpph& d e
Borculo,
BOrClo
1283
nobilìs, rnile8,
1310-1311.
LBlO-1348;
Heer van Borculo;
1310 domioellus, 1324 ridder;
X 10. Beatrix 1311-1337;
20. N.N. 1347.
Uit het 2de huw.:

I!
IV.
Johannes de Reinoldus de
Coverde .
Borculo
1313-1365, 1316-1338
( =dFsei;;l1313-1331
kanunnik te
burggraaf
Munster,
1331 ook te
van
Coevorden).
Deventer;
1337
wereldlijk;
1359-1365
jonker van
0. 8.
Borculo.

Henriks vrouwe van Bovc~lo
geb. 1348
1360-1394.
Is dood 1397
X (Febr.) 1360 (1359)
Gijsbert vati Bionchorst, t omstreeks
1402 als Heer van Boraulo.
Kinderloos.

Rei&d Johan& v a n
111 Coevorden, ridder,
1338-1372.
van
Coe- Heer van Coevorvorden, den 1370-1372.
ridder Is dood 1376.
1338-i 1370:
I
1350-1358 tevens
Reinoid’ IV van
Heer van Borculo. Coevorden riadeBT
X Elizabeth.
1376-1415. ’
Kinderloos.
Kiuderloos..
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I

(Wordt vervolgd).

I

11.
Roelof va12
Coverde
13161337.
Uit hem
het huidig
adellijk
geslacht
van Coeverden.

I

I

III.
8.
1.
Henricus Hendrik
van

Coverde,
13161350.

I

II.
Stephanzcs

van

-de

BorCUlO,
Lichtenhorst en
Dudìncwerde
13201338.

Borculo
1327.
Is dood
1345
X
Machteld
1345.
Uit hem
het
geslaoht
Dudinoweerde
(Doding
weerde).

Ï

Gercirdus
de Borclo,
geestelijke
1373.

!

III (1)
zwede+van
Bo&o
1326.

B.

IV.
Hendrik
van Gra~mesbe~ghe
1343-1366.
1360 ridder;
X Hadewygis, 1338,
dochter van Egbertus
heer van Almelo,
e n 1 :ues.

I

11.
Godevert van Egbert van
Gramsbergen Qramsbergen
1352 (1351)
1352 (1351).
- 1404.
.

I

HeNCarik heer v a n Glamsbergen 1410-1447,
1410-1412 Ambtman van Salland
X Agnes van Wìisch 1396.
Hunne doohter bracht Gramsbergen aan het geslaoht van der Eze.
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De nieuwe rechterlijke archieven (1811- 1838)
en de genealogie,
door Mr. A. HAQA.
De zoogenaamde nieuwe rechterlijke archieven, waarvan de overbrenging naar de Rijksarchiefbewaarplaatsen
reeds b{j Kon. Besl. van 28 Augustus 1919 Staatsblad
No. 647 werd gelast en waarvan verschillende inventarissen reeds in druk zijn verschenen (0. a. in Noordbrabant, Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland en
Groningen), worden slechts zelden geraadpleegd. De
bedoeling van dit artikel is, deze archieven meer onder
de aandacht van de beoefenaars der genealogie te brengen,
voor wie zij een bron van ongekende perspectieven
kunnen opleveren.
Deze bewering lijkt op het eerste gezicht lichtelijk
overdreven ; wat zouden deze archieven, dateerende uit
een tijdperk, dat overal in den lande de Burgerlijke
Stand was ingevoerd, kunnen bevatten, dat niet in die
registers van den Burgerlijken Stand of in de doop- en
trouwboeken van het kort daara.an voorafgaande tijdperk te vinden ware ? En toch is zulks het geval. Men
moet zich daarvoor eerst rekenschap geven, wat deze
rechterlijke archieven eigenlijk inhouden. Deze archie-

ven - die gevormd zijn onder vigeur van de Fransohe wetboeken, die tot 1 Oct 1838 voor ons land van
kracht zijn geweest ‘) - omvatten die van het Hor
van Assises, de rechtbanken van eerste instantie en de
vredegerechten. Het Hof van Assises had uitsluitend
crimineele rechtspraak en kan hier buiten beschouwing
worden gelaten. Van des te meer belang zijn daarentegen de rechtbanken van eerste instantie en de vredegerechten.
Alle hier te bespreken akten, gepasseerd voor den
vrederechter, zijn in chronologische volgorde ingeschreven in een repertorium, hetgeen de raadpleging bijzonder vergemakkelijkt. Het is niet de bedoeling hier
de werkzaamheden van den vrederechter en van de
rechtbank in hun geheelen omvang te beschr+en, daar
deze voor ons doel van geen belang zijn. WQ willen
hier slechts op enkele punten wijzen: in de eerste plaats
werden ten overstaan van den vrederechter opgemaakt
akten van bekendheid of notoriteit (art. 70 en 71 Code
civil) welke voornamelijk werden overgelegd bij het
sluiten van een huwelijk, indien geen geboorte- of doopakte was te verkrijgen. Deze akten werden echter dikwils
1) Het Wetboek van Strafreoht (Code p8nal) is nog tot 1 Sept. 1886
van kracht gebleven,
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,,en brevet” afgegeven, zoodat zij niet meer in de archieven van het vredegerecht berusten, maar als bijlagen bij de huwelijksakten worden bewaard 2). Aangezieu deze akten echter door de rechtbank van eerste
instantie moesten worden gehomologeerd (art. 76 Code
civil), zal men ze eventueel dáár in afschrift kunnen
aautreffen. Voorts moesten bij de huwelijkssluiting voor
den ambtenaar van den Burgerlijken Stand de ouders,
eventueel de grootouders, hunne toestemming geven,
terwijl in geval de ouders (ev. de grootouders) overleden w;+ren, een bew\j.s van dit overlijden moest worden
overgelegd. Aangezien In verscheidene plaatsen vóór 1806
géén overlijdensregisters werden gehouden, moest van
het betreffeude overlijden eventueel blijken door de overlegging van een akte van bekendheid van dit overlijden, die eveneens ten overstaan van den vrederechter
werd opgemaakt.
Van meer belang ziju evenwel de akten van benoeming van een voogd of toezienden voogd (art. 389 en
vlgg. Code civil). In deze akten compareeren gewoonlijk
verschillende bloedverwanten van den pupil: ooms, neveu, achterneven, enz., waaruit dikwijls het verband
tusschen verschillende takken eener familie duidelijk
wordt. Vooral is dit het geval b\j doopsgezinden, waarvan
dikwijls geen geboorteregisters zijn bewaard gebleven
in de kleinere gemeenten.
Van nog meer belang zijn de akten van verzegeling
en ontzegeling des boedels eens overledenen (art. 907
eu vlgg. Code de Procédure civil). Dikwijls heeft deze
plaats, wanneer een of meer der erfgenamen afwezig
of niet ter plaatse woonachtig zijn. Bij de ontzegeling
- die vaak geruimen t\jd l a t e r p l a a t s v i n d t - compareeren dan de erfgenamen of hunne gemachtigden
en een inventaris van het ontzegelde wordt door den
vrederechter opgemaakt. Wordt bij de verzegeling een
(olografisch) testament in den boedel gevonden, dan
wordt daarvan een proces-verbaal opgemaakt en het
testament overgegeven aan den president van de rechtbank van eerste instantie, die het opent en het in bewaring geeft aan een door hem aan te wijzen notaris
(art. 1007 Code civil, juncto art. 916-920 Code de
Procédure civil). Evenzoo geschiedt met het besloten
of geheime testament, dat door den notaris, die het
onder zijn minuten bewaart, bij den dood van den testateur aan den president wordt aangeboden. Aangezien
de door den president van de rechtba,nk ex art. 1007
Code civil aan te wijzen notaris dikwijls een ander is
dan degene* bij wien het besloten testament oorspronkel{jk is gedeponeerd geweest, zal men hetzelve dus op
de eenvoudigste wijze aau de hand van de bij de rechtbank-archieven bewaarde processen-verbaal van opening
van testamenten kunnen opsporen.
Het is duidelijk, dat het bovenstaande niet geldt voor
die talrijke gevallen. waarin de testateur een open testament voor een notaris heeft verleden, maar toch zal

men steeds goed doen, na de opsporing van iemands
overlijdensdatum (na 1811) eerst het repertorium van
het vredegerecht te raadplegen, alvorens in de notarieele
archieven naar eenig testament te gaan zoeken, te meer
omdat het niet is uitgesloten dat in het geheel geen
testament is gemaakt.
In de archieven der rechtbanken van eerste instantie
bevinden zich voorts afzonderlijke registers van verwerping van erfenissen, waarin ook is ingeschreven de
aanvaarding derzelve onder het voorrecht van boedelbeschrijving (art. 784 en 793 C. c.) terwijl krachtens
de wet van 27 December 1817 door de rechtbank eveneens werden opgemaa,kt de processen-verbaal van eedsaflegging voor het recht van successie. Vooral met betrekking tot de erfenissen van de zonder nakomelingschap
overleden familieleden, waarbij dikwijls verre bloedverwanten als erfgenamen optreden, kunnen de verschillende hier genoemde archivalia belangrijke gegevens
verschaffen.
Moge een meerder gebruik van de nieuwe rechterlijke
archieven het bovenstaande bevestigen.

2) Deze ook in ander opzicht dikwijls zeer belangrijke ,,bijlagen”
worden slechts in enkelvoud opgemaakt en telken jare met de dubbelen van de registers van den Burgerlijken Stand naar de rechtbanken overgebracht; over de jaren 1811-1842 bevinden zij zich
thans in de Rijksarchiefbewaarplaatson.
Er zij hier tevens op geweeen, dat de Burgerlijke Stand in de eerste
helft der 19e eeuw niet die volledigheid bezit, die men gewoonlijk
daarvan verwacht. Hij was nog niet direkt ingeburgerd en meermalen werden de aangiften nagelaten. De akten van bekendheid
kunnen hier soms uitkomst brengen,

Eenige aanvullingen en correcties bij ,,De dichter

Cornelis van Oversteghe en zijn geslacht” van
P. M. van Walchren. (N. L. LUI, 337 e. v.),
door H. D O N K E B S L O O T .
Niet zonder voldoening las ik in bovengenoemd artikel,
dat het den Heer van Walchren gelukt was den samenhang der Woudrichemsche, Dussensahe en Dordrechtsche
takken van de van Oversteghe’s te ontdekken, ,zoodat
,deze bijdrage ook ten deele een antwoord geeft op de
,,vraag van den heer H. Donkersloot,N. L. XLVIII, 383”.
~~ Wast deze samenhang door mij reeds lang vermoed op
grond der overeenkomst der wapens, welke de Dussensche
enDordtsche van Oversteghe’s voerden, nu dit vermoeden tot werkelijkheid verheven is, breng ik, na vijf jaren
wachtens op mijn vraag, den schrijver voor zijn antwoord
gaarne openlijk dank.
Een opstel van de hand des Heeren J. L. van Dalen, den
oud-archivaris van Dordrecht, over ,Cor?zelis van Overstege” in den 25sten Jaargang (1917) van Oud-Holland,
waarin deze schrijver op pag. 30 op onderhoudende wijze
een bespreking opent over de specimina der dichtkunst
van dezen Dordtschen 17-eeuwschen poëet, samengebracht
in zijn ,, Wereldliyke eu Geestelijke Poëzie” (1661), gaf den
Heer van Walchren aanleiding, een overzicht te leveren,
,waaruit blijkt, dat het geslacht l*an Oversteghe zich van
,uit Dordrecht naar den overkant verspreid heeft. Voor de
,aansluiting aan de oudere van Ocersteghe’s aldaar - al,,dus de Heer v. W. - zou een onderzoek te D o r d r e c h t
,noodig zijn, waartoe mij de gelegenheid ontbreekt. Mo,,gelijk dat een onzer leden daartoe in staat is om zoo,doende de nog ontbrekende schakels te vinden”.
Ik kan den Heer van Walchren mededeelen, dat ik
na het lezen zijner verhandeling dit onderzoek begonnen ben.
Of nu de van Oversteghe’s eerst te Dordrecht en daarna
in de Landen van Althena en Heusden gevestigd waren,
staat m. i. nog niet zoo vast. Zelf vermeldt de schrijver
reeds in 1376 een Heer Jan van Overstege als priester te
Woudrichem, terwijl wij de Dordtsche regenten van dien
naam in Dordrecht pas in de löe eeuw vermeld zien.
Vast staat, dat de meest bekende der van Oversteghe’s
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Willem Willemse van Oversteege, gehuwd met Maria de
With, dochter van Cornelis de With en Jacomina van
Beveren, van Dussen naar Dordrecht kwam. Het Dordtsche Trouwboek van 1602-1618 vermeldt n.1.:
Den XXIII Mart,y 1614
Guillaume van Oversteegh Willemse vaE Dussen
Marija de Wit Cornelis Dochter van Dordrecht.
Aan den rand der pagina staat links: getrout den X111
April 1614.
,Uit Balen ,,Dordrecht” verzamelde ik indertijd de ver,schillende uun 0. waaruit zich nevenstaand fragment
,,laat sameustellen”, zegt de Heer van Walchren.
Aan Tabel 11 van zijn fragment eenige aanvullingen te
geven, welke tevens aan deze gegevens eenige illustratie
verleenen en bg Tabel 1 enkele correcties aan te brengen,
is het doel van dit opstel.
De schrijver vermeldt in Tabel 1, dat Willem Willemse
van Ouersteghe in 1662 schepen van Dordrecht was. Dit
moet volgens Balen 1652 zijn en is òf een drukfout òf een
lapsus calami; ‘t bewijs hiervan levert een acte van 14
Juni 1661 van het protocol van Notaris Govert de With,
zoon van den Dussenschen schout en secretaris J o o s t
Govertsz. de With, opgemaakt te Dussen, waaruit mij
bleek, dat Wilbern Willemse van 0. toen reeds overleden was:
,,Op huyden den 14 Juny 1661 compareerde voor
mij Govert de With Openb. notaris in Dordt etc.
d’eerbare Adriana vau Oversteegge Willem&. en d’eersame Willem Joosten van Overstege, Cornelis Racke
als getrout hebbende Cornelicc van Overstege ende
Roelof Spieringh, als getrout hebbende Adriaantjen
van Ouerstege Adriaensdr. alle wonende aan de Dusse,
kinderen en kindskinderen ende sulx benevens Cornelia Jooste?z veen- Buerstege wonende tot Bommel,,
Erffgenamen respective van zaliger Willem Willemse
ende Joost Willemse vara Overstege” enz. (zie Tabel 1).
In een noot onder Tabel1 schrijft de Heer van Walchren :
,Adriaan van Oversteghe, later den ouden genoemd, heb
,ik vereenzelvigd met Adriaan Willemse van O., mogelijk
,,is hij ook zijn zoon. Hij huwt als j.m. van Uitwijck, maar
,het geringe archief van Uitwijk leverde niets op”.
Deze ,, vereenzelving” bleek mij al dadelijk onjuist te
z\jn : In een schepenakte van 1 Feb. 1634 van het Rechterlijk Archief van Dussen-Muilkerk, berustend in het Rijksarchief van Noord-Brabant gem. R 1. lezen we:
,Op huyden den 1 Februari 1634 is het Dingdach
,geweest voor den Schout Joost Govertsede Il’it, heme,,raden Cornelis Joosten, Jan Cornelisse, Jan Janse
,van Dijck, Cornelis Potter, Ghielick Thonisse ende
,, Jacob Willemse.
,,Arien van Oversteegh als in de name syn vader
,, Dingheman Oversteegh schoudt tot Uitwijck claegt
,over Cornelis Pieterse Thonis Capiteyns zonen dat
,daar sen ten achteren is de somme van een hondert
,,drie en dertig gulden tot XX stuyver ‘t stuck blij,,kende haerluyder geteekende obligatie in dato den
,,XXVIII Nov. 1632 afslaende dat daer deugde, op
,is betaelt met de toste cum expensis”.
Verder vinden we in het oudste doopboek van Woudrichem (1636-1662) den doop vermeld op 1%IV-1637
van Adriaan van Overstege (de Jonge) als kind van
Adriaan van Oversteegh (de Oude) en Beertruud ten
Hage, waarbij Dingeman van Ouersteegh, zeer waarschijnlijk als grootvader van den jonggeborene, getuige is.
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Een aanwijzing, dat Adriaan van 0. (de oude) een
loon is van Dingeman is m. i. ook gelegen in het feit,
lat de laatste ook weder een Adriaan tot vader had
)lijkens een procuratie-akte d.d. 10 April 1634 uit het
Etechterlijk Archief van Woudrichem, Register R 130
1630-1633), Rijksarchief Noord-Brabant:
,Compareerde Dingeman Ariens van Orerstege uyten naam van Ariëns Jans van Garneren Ende versocht dat Gijsbert van Eijck Deurwaerder van de
gemeyn Landsmiddelen als Gemachtich van Hugo
Haerinck” enz.
Een zerk in de Ned. Herv. Eerk te Uitwijk draagt
let volgende grafschrift:
Hier leyt begraven Dingeman van Oversteegh
in syn leven schoudt tot Uitwijk ende dyckheemr.
van lande van Althenae overleden den dl
February aO 1639 1).
Ook in de Ned. Herv. Kerk te Dussen ligt hij den
uitgang een fraaie zerk met wapen, een vierregelig gelicb t benevens de inscriptie :
Harman van Ocerstege Adriaensz, out
29 iaren sterf jongman den 3 April 1648 2).
Niet onwaarschijnlijk is deze H a r m a n een broeder
van Dingeman Ariens.
Behalve Adriaan had D i n g e m a n nog een zoon Jan,
schout van Rijs wijk, die voorkomt in het Register
(1635-1639) van het Woudrichemsche Archief R 131:
,Compareerde ,lan Dingemnns woonende tot Rijswijk, ende consigneerde ter secretarije deser stede
De somme van twintigh caroli guldens Ende dat
in betaelinge van gelijke somme Da,er in hij comparant op den 198 november laestleden is gecondempneert te betaelen ten behoeft van mr. Joachim
chirurgijn over mr. loon twelck den voorn. mr.
Joachim heeft verdient aen sljn comparants broeder
hooft welke voorschr. penningen de voorz. comparant aan de voorn. mr. Joachim heeft doen rechterlyck presenteren Ende weygerich is omme de
zelve ontfangen.
Actum op den 280 Feb. 1637.
Van dezen Jan Dingemans Oversteeg6 spreekt nog
een transportakte van ?Tillem Donckersloot, schepen en
heemraad van Rijswijk, op perkament van 13 Sept. 167’7,
dat berust of liever rust in een houten kist op den zolder
der pastorie van Rijswijk, welke ik aantrof onder een
raam en ter bescherming tegen regen- en windvlagen
heimelijk een weinig ter zijde geschoven heb:
nWij Jan Dingemans Schoudt van de Ambachtsheerlyckheyt van Ryssenwyck In de Lande van Althena
ende met Thonis Cornelisse Seeu 6~ Schtrlck Jansse van
Gullick hemeraden aldaer oirconden en tuygen dat voor
ons gecomen en gecompereert syn dato desses W i l l e m
Claessem Donckersloot (heemraad en schepen van Rijswijk)
als oom eïï bloetvooght vaÏï onmondighe naegelaten weeskinderen van syn broeder sal. Pieter Claesen Donckersloot 3) en Mayken Perhil” enz.
Aan deze oorkonde hangen twee ongeschonden zegels
t.w. een van Jan Dingemans van&Ocerstege en een van
_.~_

1) Genealogische en Heraldisohe Gedenkwaardigheden in en uit de
rerken der Provinoie Noord-Brabant van Mr. P. C. Bloys van Treslong
Prins Deel 11, pag. 208.
2) Idem idem Deel 1, pag. 156.
31 Pieler C’laessen Donckedoot was heemraad en schepen van Emmichoven, een derde broeder, Hendrick Donckerdoot, vas heemraad en
sohepen van Uitwijk.
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Schalck van Qulick, e c h t g e n o o t v a n Malsia Claessen
Donckersloot.
Komen we nu tot de kardinale vraag: Wie was de
vader van den dichter Cornelis van Overstege? De Heer
v a n Walchren zegt in ‘t begin van zijn artikel, dat
zijn moeder eene de Gier en Mr. Cornel& val1 Ouersleghe,
dijkgraaf enz. zijn neef is”. Ik kan waarlijk niet ontd e k k e n uit welke door den Heer v. W. aangehaalde
akten deze conclusie getrokken is. Dat integendeel Nr.
Cornelìs van O~lerstege de dichter is en niet zijn neef
Cornelis, de rentmeester van Seuwìjnen, en zijn ouders
\Villem Willemse r~a?l Ocerstege OU Uaria d e With waren,
hiervoor zijn bewijzen te over:
1. In zdn dichtbundel wijdt de dichter op pag. 143 a a n
zijn neef, den rentmeester, de volgende dichtregelen:

was, zien we te Dordrecht eerst in 1638 als raad vermeld.
Het lijkt mij wel niet noodig nog meerdere bewijzen
te leveren, maar toch willen wij hier nog een tweetal,
om hun positiviteit, laten volgen:
111. R. de Carpentier levert een Latijnsch lofdicht op
Cornelis’ gedichten, dat met andere Lofdichten aan
Cornelis’ gedichten voorafgaat en den dichter aanspreekt
met :
Dom Cornelis ab Overstege
Dom Wilhelmi Filius.
IV. Is Corrzelis oan Ocorstege Willemsz. dus de dichter,
dan moet hij achtereenvolgens gehuwd zijn geweest met
Johanna Cools en Elisabeth le Petit (zie Tabel 1). Welnu,
we hebben slechts te verwijzen naar zijn gedicht O p
de schilderij can mijn Huisvrouw Johanna Cools, naar de
Bruidlofs-Digten Tweede Huwelyk aan de Autheur En
Mé-Juffrouw le Petit Bevestigt den 9 vatz Ftgnmaa,nt
1 6 5 4 e n d e @eestelyke Cfedigte ran le Petit HuiscTrouw
van C. van Oversteeg. l)
Stappen we thans van deze verwisseling der gelijknamige neven nog even over naar de door den Hr. v.
W. in Tabel IJ. genoemde van Overstege’s: van botlge
Adriaan van Ocerstege, het eerst in 1469 burgemeester
van Dordrecht, en gehuwd met Hillegofid van Almonde
vermeldt Balen :
In ‘t jaar 1472 den xiij Aprilis, wierd mette
klok Ingedaagd, Jonge Adriaan van Overstege,
opten 3 des zelven Maands Burgenmeester Gekoren, omme zijnen Dionst te komen hantieren.
Ook verwijzen we nog omtrent dezen magistraat naar
de keuren van 24 Mei 1467 en van 3 October 1471 en
voor van zijn broeder Henrick r’an Overstege naar d i e
van 15 Juni 1471, welke alle voorkomen in ,,De Graf e l i j k e tijd 1200-&?2’?~ door 3X5. - v a n D a l e n : - - Waar ik aan Tabel 1 van den Heer van Walchren
eenige aanvullingen gaf, wil ik deze ook een weinig
naar beneden verlengen en wel te beginnen met W i l l e m
ll’illemsz. van O., zoon van den schepen van Dussen
Willem Joosten lian 0 . :
Willem Willemse van Oversteege
X Dussen 3-V11- 1667 Grietje Crab,
.
dr. van Tijs Crab, burgemeester, kerkmeester
en Collecteur der verpondingen te Eethen.

Ter Gedagtenisse
van
.Cornelis van Overstege
Ontfanger van den Adelijken Stigte van Senwijnen 4)
in Gelderland
Hier leid De Ghyer 5) van Oversteeg' ;
‘t Bestier was niet te hoog of leeg
Ontfanger van ‘t eêl Stigt S e n w i j n e n
Laes! ‘t Licht waar naulijks aan zen schijnen 6).
11. Muria de Wit overleed ‘LI Juli 1616 in het kraambed van haar dochtertje Cornelia. Willem Willemse r’au
Ouersteghe hertrouwde op 16 Aug. 1619 te Oosterwijk
met Rltrbaru rlan Rijen. Uit dit huwelijk werden drie
kinderen geboren, waarvan het tweede de dichter Cornelìs worden zou.
Dit alles is te vinden in het opstel van den Heer
van Dalen, die zijn gegevens putte uit de Dordtsche
doop- en trouwboeken en de ,,Beschrijvinge van Dord r e c h t ” door ~Matthijs B a l e n . Onder het hoofdstuk
,,Qeleerde Mannen en Jonk-vroulcen van Dordrecht”
pag. 22 schrijft Balen :
,, Kornelis ran Ooerstege, Heere Willemsz. wylen Wel,Geboren of Nans-Man van den Have, en de Hooge
,,Vierachaar van Zuid- Holland, Water-Graaf in den
,Nederwaard, Dijk-Graaf op den Grond van de Nyle
,ende Crabbe in den Zuyd Polder van Dubbeldam,
n Heemraad van Oud Dubbeldam ende Merwe-Polder,
n Hoog- Dijk- Heem- Raad van Mijns-Heeren Land van
I
,,Moerkerken etc. was een scherpzinnig Rijm-Schrijver
Maria van Overstege, geb. Dussen 2%l- 1679
,,(Poëet) heeft gemaakt en uitgegeven zijn Geestelijke
X Dussen 23-VIII-1705 Jan 1 ‘onkersloot,
,,en Wereldlijke Poëzy, Gedrukt tot Dordrecht bij Gilles ,
geb. Dussen 12 X-1681, zn. van Nicolaas Dunkersloot
,,Nering in ‘t Jaar lti61. Op zijn afbeeldinge heeft de
en Mayke 0,yphandt.
,,Heer Nr. Adriaan van Nispen, R e g t s - g e l e e r d e d i t
Wat den oorsprong van den naam val1 Oaerstege b e ,Gedigt gemaakt:
treft, lijkt ‘t mij het meest waarschijnlijk, dat deze
Heer Oversteege hier, die om kort-scherpe Taal,
verband houdt met het Geldersche Huis Oversteeg, een
In Holland wordt benoemd den Tweeden Martiaal”.
half uur n. o. van Doetinchem gelegen, al willen somDaar zijn geboorte in het Kerkelijk Archief van migen ook verband zoeken met de Dordtsche straat
Dordrecht niet voorkomt en de Heer v. W. in zijn Ta,bel Steegoversloot.
deze te Dordrecht stelt, aldus: geb. D. 1620/&5, lijkt het
mij waarschijnlijk, dat de dichter te Dussen het levensKORTE MEDEDEELINGEN.
licht zag, immers zijn vader, die uit Dussen afkomstig
4) Sennewynen of Zennewynen, Nederl. buurt, prov. Gelderland,
arr. Tiel met 150 inw. (Alpemeen Aardriiksk. Woordenboek vtan J.
van Wijk, 1826).
5) Familienaam van moederszijde.
6) Ook de Heer van Dalen zegt in zijn opstel inOut-Holland over
Cornelis van Orerstege: Of Cornelis van Overstege #ontvanger van
den Adel,yken Stigte van Senwynan” in Gelderland, die volgens
grafschrift van den dichter overleed, “toen ‘t liobt waar naulijks
aan zen schijnen” een neef van hem geweest is, kon ik niet nagaan.

Geslacht de Virieu.
Nederland’s Patriciaat 1933/34 blz. 370-402 geeft de
laatste bewerking van de genealogie de Virieu uit Orange
sedert de vestiging hier te lande. In de inleiding vermelden de samenstellers, dat ,dit geslacht bewijsbaar uit
Zuid-Frankrijk stamt”. T e v e n s deelen zij mcAde, dat de
vader van den Nederlandschen stamvader l+a?7~~~r’.~ de

379
Virieu, vermoedelijk Jehan de Virieu is geweest, die heer
van St. Raffel (St. Raphaël) was en rentmeester van
Prins René van Chalon voor Oranje en Dauphin& en
in het archief van den Nassauschen Domeinraad voorkomt als ontvanger-generaal van het Prinsdom Oranje
ló45-’ 47, procureur-generaal 1549 en plaatsvervangend
gouverneur 1660.
In den in 1917 uitgegeven archief-inventaris van
Orange 1) komt genoemde Frmçois de Yirieu tweemaal
voor; ten eerste in de lgst van grondeigenaren van 1566
als bezitter van ,une terre & Pourtoules” 2), en in de
tweede plaats in den volgenden rekeningpost van 1 3
Maart L 543 s, : ,1 écu sol, faisant 3 florins 9 gros pour
E t i e n n e Januas, peintre, pour troys armes que le dict
pintre a fait pour l’antrée de Monseigneur I’Amiral, les
armes du dict seigneur prellat, les armes de la ville et
mizes au pourtau de Lange et ung guidon de taffetas
moytié jaune et bleu et les armes de la ville, troys pommes
d’or fin mizes & 1’ escusson dudict guidon avecques ung
baton, que pourtoyt Francoys Virieu, filz de M. le receveur, maistre Jehan Pirieu que le dit garçon pourtoyt un
dicton faict a la louange du dict seigneur prelat”.
Hiermede komt dus vast te staan, dat inderdaad de
door Nederland’s Patriciaat genoemde Jehan de Virieu
een zoon Erançois heeft gehad. Deze Jehan de Virieu
wordt, behalve ambtelijk, ook vermeld als bezitter van
,une maison au quartier de Portouies”4) en ,un jardin g
Sainte-Croix, une terre à, l’Arçon, une terre à la Porte de
Pourtoules” “), in de lijst van eigenaars van onroerende
goederen in het Prinsdom van 1667-1616.
Uit de ons ten dienste s t a a n d e g e d r u k t e b r o n n e n
is niet met zekerheid vast te stellen of Maître Jehara
(de) Virieu inderdaad tot het oudadellijk geslacht van
d i e n n a a m b e h o o r t . ~De Heerlijkheid St. Raphaël was niet, voor zoover ik
kon nagaan, een familiegoed der Virieu’s. Ook is mij niets
gebleken omtrent de kwartieren op het rouwbord van
Illaurits de Viiry S), hoewel de voorkomende namen in
Orange niet onbekend zijn. Om deze gegevens aan
de bronnen te toetsen is een onderzoek in de rijke
archieven van het Prinsdom noodzakelijk.
P. B E E L A E B T S V A N BLoKLaND.

Naamsverandering.
Artikel 66 B. W. bepaalt:
,Indien het verzoek [om verandering van den ge,slachtsnaam] wordt toegestaan, zal het besluit worden
,overhandigd aan den ambtenaar van den burgerlijken
,stand van de geboorteplaats van den verzoeker, welke
,ambtenaar hetzelve in de loopende registers zal in,schrijven en daarvan aanteekening doen op den kant
,der geboorte-akte.”
Bij besluit van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië d.d. 47 Mei 1931 No. 36 werd mij en
mijne wettige nakomelingen vergund voor den geslachtsnaam Hartman dien van del Campo te voegen en ons
~~
1) Het in N. P. vermelde onderzoek door den archivaris van Orangt

voor den Heer A. X. E. des Tombe ingesteld, zal zich vermoedelQk niel
verder hebben uitgestrekt dan tot een vluchtig inzien van deze brón
2) Orange: Register CC 25. fol. 449.
J) Orange: Register C C 439, fol. 62.
4) Orange: Register C C 5, fol. 61 (1567-1616).
6) Orange: Regist’er CC 47, fol. 111 (1567).
“) Cf. N.P. 1933/34 blz. 373 noot 1.
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alzoo voortaan te noemen en te schrijven: del Campo
Hartman.
Tk heb niet anders gedacht of op grond van het
bovenstaande wetsartikel zou de aanteekening van deze
naamsverandering op den kant van miju geboorte-acte
sutomatisch volgen. Op mijn desbetreffende vraag a a n
den Ambtenaar vau den Burgerlijken Stand te Middelburg vernam ik echter, dat hem van het besluit van
den Gouverneur Generaal niets bekend was.
Toen ik onlangs een afschrift van mijn geboorte-acte
noodig had, zond ik daarom genoemden Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand een door den Gouvernernentssecretaris gewaarmerkt uittreksel uit meergenoemd besluit met het verzoek hiervan aanteekening te stellen
DP den kant van mijn geboorte-acte en mij d a a r n a
een afschrift te doen toekomen. Ik ontving echter een
uittreksel uit mijn geboorte-acte, waarin van de naamsverandering niets bleek.
l&jn naar aanleiding hiervan bij den Burgemeester
van Middelburg ingediende reclame bracht mij een schrijven van den Ambtenaar van den B. S. van den volgenden inhoud :
,Onder toezending van bijgaand geboo+te.extract ,
,,waarop de naamsverandering is vermeld, deel ik U
,mede, da,t door mi,i g e e n f o u t i s g e m a a k t d o o r h e t
,,besluit van uaamsverandering van den Gouv. Generaal
,van Ned. Indië niet in te schrijven in de registers van
,den Burgerlijken Stand dezer gemeente. Een Ambte,,naar van den Burgerlijken Stand in Nederland is niet
,,verplicht zoodanig besluit in te schrijven. Om prac,tische redenen is nu echter op den kant van uwe geeen kantmelding van de naamsverandering
n boorte-akte
,gesteld.”
Het wil mij voorkomen, dat deze opvatting van den
Ambtenaar van den B. 5. te Middelburg niet slechts in
strijd is met de bedoeling van bovenaangehaald wetsartikel, doch tevens, mocht zij door meerdere zijner
ambtgenooten gedeeld worden, hoogst onaangename gevolgen kan hebben voor in Nederland geborenen, die
in Indië naamsverandering krijgen. In mijn geval is de
Ambtenaar B. S. ,,zoo welwillend” geweest de aanteekening alsnog op den kant mijner geboorte-acte te stellen.
W a n n e e r hij echter bQ zijne aanvankelijke weigering
zou zijn gebleven en deze weigering inderdaad gegrond
z o u zijn op de een of andere bepaling, dan zou dit
impliceeren, dat een door den Gouverneur Generaal
verleende naamsverandering practisch van nul en geener
waarde is.
Waar dit een quaestie van algemeen belang is, leek
het mij dienstig mijn ervaring in ons Maandblad te
publiceeren. Wellicht komt zij dan onder de aandacht
der betrokken autoriteiten,
DEL

C

AMPO

HARTMAN.

(van Baar) van Slangenburg.
(LIII, 334, 336)
Ds. J. cJan SZangenburg is volgens de lijst van predikanten in Noord-Holland, voorkomende als bijlage in
van Alphen’s Kerkelijk Handboek 1909, in 1731 als
predikant te de Rijp beroepen en (aldaar) in 1737 overleden, in welk jaar zijn opvolger werd beroepen. Zijn
huwelijk, evenals de geboorte van zijn beide dochters
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zal dus vermoedelijk te de Rip gevonden kunnen worden.
Zijn broeder Plrulus Croeuger vun Slaagenburgh werd
10 Nov. 1741 beëedigd ,als schout van Kamperveen; hij
kan dus niet tegelijkertijd ook verwalter richter (= waarnemend schout) aldaar zijn geweest; wel nam hij nu en
dan dio functie waar iu hut schoutambt IJsselmuiden. Zijn
oudste zoon E d u a r d ,loan oah Slaageaburgh, die later
eveueens als verwalter-schout optrad, werd 16 Februari
1783 als schout van Kamperveen als opvolger van Paulus
Hanselaar beëedigd. Op voorschreven datum teekunt hij
in het boek van den eed van schouten en richters zich als
E. J. van Sla~~genburgl~. Hij is in lí94 overleden blijkens
resolutie van Gedep. Staten van 19 Sept. 1794, to3n mededeeling van de benoeming van zijn opvolger werd ontvangen. Zijn broeder, die zich later van Baar van Slangenburg noemde, werd 17 Augustus 1765 te Harderwijk
als jur. cand. ingeschreven onder den naam Nicolaus
.Ftuedericus van Ban,* van Slangenburg.
A. HAGA.

was geboren als dochter van Frans Thomas van Braam,
schout aldaar en Ecerarda Calharilla van Nimwegen. Zij
overleed te Leiden 12 Mei 1834.
V. J. Engelenburg was burgemeester en rentmeester
der geestelijke goederen der stad Vollenhove en zoon
van Lucas Engelenburg, burgemeester van Vollenhove
en Berendina Morre. Intusschen bleek mij, dat zijn geboortedatum onjuist moet zijn, daar zijn naam niet in het
doopboek in de maand Juli 1769 voorkomt, daarentegen
werd wel op 22 Juli 1731 een zoon Frederik Jan gedoopt.
Ook hier zal een verschrijving voor Tredenrijk hebben
plaats gehad, terwijl het in 1729 geboren kind jong gestorven zal zijn. De genealogie, die met vele portretten,
wapens en afbeeldingen is voorzien, geeft als wapen der
familie Engelenburg: op een zilveren veld een roode toren,
waarop een uitkomende roode engel, wapenspreuk: ns
se vend.
2.
A. H.

de Bye.
(LIII, k. 290).
In het Haagsohe Cohier van den ÖOOsten P e n n i n g
v a n 1627, m e d e g e d e e l d d o o r D r . v a n Gelder in die
Haghe 1913, komt op blz. 32 de stamvader der familie
de Bye voor als:
Michiel Matheuss van der Bye, bakker, wonende Kerckhoff aan de Noortsyde met een vermogen van f 12000.
In dit Cohier komen nog meer van der Bye’s v o o r
n.1. Noortzydd van de Molenstraat Engeltje van der Bye’
en aan de Suytsyde van de Voldersgracht Gerrit KilW. v. H.
leboorts van der B!ye.
..~
~~

V R A G E N E N A.XTWOORDEN.
Alingh. Gezocht genealogie en wapen van het Drentsche geslacht Alingh, o.a. geparenteerd aan de geslachten
Prins, Vos, Dibbitz, Kymmell, Nysingh, Westra, etc.
Vooral gevraagd de voorouders van Roelofje Alingh, geb.
20 Mei 1763, + 4 Dec. 1807, tr. Gasselte 18 Sept. 1788
Hendricus Coenradus Prins. Zij was een dochter van
Albert Alingh en Syokien (T) Huizing.
P. v. E.
A.
Barendreght. LeGna Barendreght was gehuwd met
D J . Johannes Soermans, predikant te Giessen Oudkerk.
Omtrent Soermans is alles bekend, maar van zijn. vrouw
niets.
Wie kan iets omtrent haar en haar ouders meedeelen?
Het is van belang omdat zij tot de voorouders van den
beroemden Schopenhauer behoorde.
W. M. C. R
A. a. cl. R.
Coebergh-van Walsem. Corrtelis Coebergh, geb. Grave
(R. C.), + Grave 26-1-1724, huwde 1-11-1683 Geertruy
von \l’alsem, geb. Grave (Prot.).
Gevraagd de ouders van bovengenoemd echtpaar.
H. V A N DITZEIUYZEN.
Dordrecht.

Engelenburg-van Braam. (LIII, 284). Volgens de
genealogie Engelenburg, waarvan exemplaren in de Kon.
Bibliotheek en in het Rijksarchief in Overijssel berusten,
was Vredenrijk (niet Frederik) Jan Engelenburg 18 Juli
1729 te Vollenhove geboren en 30 Juni 1806 te Kampen
overleden, terwijl hij 11 Oct. 17’74 met Maria Catharina
van Braam huwde, die 26 Augustus 1746 te Werkhoven

Heuvel (ten). Gezocht genealogie en wapen van het
Hoogeveensche geslacht ten Heuvel, vooral de voorouders
van Aleida ten Heuvel, gehuwd omstreeks 1746 met Mr.
Cornelis Steenbergen, scholte van Hoogeveen, t 1 7 6 2 .
A.
P. v. E .
Hulter (de). De plaats van herkomst dezer familie
wordt in een huwelijksaanteekening als G o r i n c h e m
aangegeven. Wat is er betreffende deze familie in die
streken voor 1660 bekend?
WILLIAM J. HOFFMAN .
V. S. A.
In de Betou. Judith In de Betou, ged. Maastricht
24 Juni 1664 als dr. v. Jan I. de B. en Judith van Thoor,
zuster van Nicolaes van Thoor (en dochter van?), tr.
Muiden 20 Jan. 1686 Fran~oisL~~~s,Cfiefuao.~~_ ~~~.
biliteit foonerboekhouder) der 0. Ind. Comn. ter Camere
Zeeland. [Gener. V, Ned.‘Adelsb. 1930). Blijkens Mdbl.
1907, kol. 218 had zij 4 zusters Apollonia, Goedo, Ceertruyd
en M a r g r i e t . De naam Apollonin doet vermoeden dat
haar vader, die ook van 1663-1671 te Maastricht wordt
vermeld en 3 Mei 1674 attestatie van Dordrecht naar
Amsterdam verkreeg, een zoon was van Paulus I. de
B. en Apollonia de Qr’oot, vermeld 1608, waarsch. te
Venlo. Kan een onzer leden dit bevestigen2
Er zij overigens op gewezen, dat het wapen I. de
B., zooals het Nijmeegsche geslacht dit voert, nl. eene
6 puntige zilv. ster in r., verm. onjuist is, immers de
heer van Beurden, die van de Limburgsche zegels eene
studie heeft gemaakt, beschrijft het als eene vlucht van
(keel?) in zilver met tusschengeplaatste (veel kleinere)
ster van keel. De ster maakt hier dus eerder den indruk
van eene breuk dan van eene wapenfiguur. Op een geborduurd oud misgewaad uit Horst, dat naar zijn opgave blijkens de Chroniek van Horst en volgens andere
schrijvers afkomstig is van de familie Tn de Betou, is
de vlucht zilv. in zw. en ontbreekt inderdaad de ster.
Bloempjes vormen hier het helmteeken. De 1. de B.‘s
zijn een oud Venlosch geslacht, dat den naam gaf of
ontleende aan een huis aldaar en verschillende burgemeesters en vele schepenen opleverde. Jan 1. de B.
werd in 1634 tijdens de occupatie der Staatschen raadsverwandter. Hij kan dus protestant zijn geweest en is
misschien te identificeren met bovengen. Jan. K e n t
iemand eene genealogie v. h. Venlosche geslacht ?
P.
T E . v. R. L.

~~~_~~
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Prins. Volledige genealogie gezocht van het Drentsohe lOchten (met wie als jonge dochter uit Geldermalsen hij
geslacht prins, waarvan mij het volgende bekend is: I 127 Maart 1664 gehuwd was) 26 Mei 1669 van zijn
o 1. Jan %I~s, tr. J o s i n a %loemerts.”
woonhuis benevens van één morgen lands op de Groote
Uit dit huwelijk:
Lok op Zandwijk de verponding betaalt, alsmede met
1. C o r n e l i s %ns, 1_ Dwinge10 14 April 1829, tr. le
Gerrit de Roe' er de Jonge, in 1608 in het VerpondingsJantina Rammerts (wonende op de Ramhorst bij Meppel) ; boek van Tiel vermeld.
tr. 2” Jantje de Jonge, geb. 1784, -I_ ná 14 Jan. 1874.
Dat deze laatste tevens dezelfde zou zijn - gelijk
Kinderloos.
Anspach veronderstelt - als Gerrit de Roever, die - na
2. Henricus Coenradus, volgt 11.
afkondiging te Tiel - op 10 Oct. 1686 te Utrecht in
3. Petrus Bloemers, volgt 11 bis.
het huwelijk treedt met Helbrica mn Suylekom, is even4. Frederik Hendrik Prins, ongehuwd.
wel hoogst onwaarschijnlijk. Uit het feit, dat uit het
11. Mr. Henricus Coenradus Prins, geb. 16 Sept. 1764, huwelijk de Roever X vati Ochten minstens 6 kinderen
gesproten zijn (Signaat Zandwijk 1701-‘14, f. 6) mag
scholte te Dwingelo, t 6 Oct. 1817, begr. te Dwingelo,
tr. Gasselte 18 Sept. 1788 Roelofje Alingh, geb. 20 Mei toch gevoegelijk worden afgeleid, dat hij geen bejaarde
weduwnaar was, die (bij zijn ‘le huw. in 1664) reeds
1 7 6 3 , t 4 Dec. 1807, dr. van Albert en Syckien(?)
sen voorzoon had, die 2 jaar later in het huwelijk zou
Huizing.
treden.
Uit dit huwelijk:
Anspach stelt, dat Gerrit de Roerer- de Jonge misschien
1. Johanna Jozyna Maria Prins, geb. 14 Juli 1789,
een
zoon was van Gerrit de Roever, den glazemaker uit
i_ Meppel 12 Sept. 1862, tr. Hendrikus Schutsttrl.
de
Vleeschstraat.
Waar uit het voorafgaande echter volgt,
2. Jaartje Clavingh Prins, geb. Dwinge10 d0 Aug. 1790,
dat
dit
zeer
wel
mogelijk een en dezelfde persoon was,
$ Hoogeveen 28 Juni 1864, tr. Dwinge10 20 Juli 1813
wordt thans de vraag gesteld: wie waren de ouders
Mr. Cornelis Steenbergen, ged. Hoogeveen 3 Juni 1790,
van Gerrit de Roever, gehuwd met A a l t j e Jansz. va~i
t 24 Juli 1863, zn. van Albert en Saapke Huidekoper.
Ochten? Alhoewel dit echtpaar herhaaldelijk genoemd
3. Jan Prins, geb. 21 Aug. 1793, + Dwinge10 2 Feb.
wordt in verband met leden van het geslacht de Roever,
1867.
wier plaats in de genealogie bekend is, kon meerge4. Albertus Prins, geb. 21 Aug. 1793, t 4 Nov., begr.
Gasselte 9 Nov. 1863, tr. Arendina Coops. Hadden 8 n o e m d e Qer*& (of Gerard) niet worden aangesloten.
Wie van de lezers kan mij over dit doode punt in mijn
kinderen.
0. Lamberdina Henderika Pri?as, geb. 10 IMei 1796, kwartierstaat heen helpen ?
‘s-Grn~enhage.
J . J . VUKTHEIM GZN.
i_ 18 Oct., begr. Meppel 21 Oct.. . . . (ná 1852), tr., ondertr. Dwinge10 2 April 1816, Albertus Dassen, i_ Meppel
Verhil. (LUI, 351). Te ‘s-Qravenhage komt een ge24 Oct. 1827.
slacht van dien naam voor, hetwelk niet onwaarschqnlijk
6. Frederik Hendrik Prins, geb. 19 Jan. 1798, tr.
verwant is aan M a y k e Perhil, echtgenoote van Peter
Wibbina Rolina A~bb%fjh. Hadden 6 kinderen.
Donckersloot, zooals uit het volgende moge blijken:
7. Dr. Lamhertus Petrus Prins, geb. 6 Nov. lSOO(?),
Johannis Yerhil, j. m. van Loevestein, wonende te
geneesheer, I_ 16 Nov., begr. Oldeberkoop 20 Nov. 1868, ‘s-Gravenhage, ondertr. 10 Juli 1689 Anna Maria vun
tr. aesiena \Yillinge. H a d d e n 8 k i n d e r e n .
Ravesteyn, j. d. geb. te ‘s-Gravenhage en wonende aldaar.
11 bis. Ds. Petrus Bloemers Prins, predikant te Diever,
Geerlruyt Perhil, j. d. van Loevesteyn, wonende te
tr. Maria Kniphorst.
s-Gravenhage, ondertr. 12 Sept. 1688, tr. 3 Oct. d. a. v.
Uit dit huwelijk:
in de Groote Kerk aldaar Jan Buysterlingh, j. m. van
1. Anna Prins, tr. Jan Slot te Meppel.
Dordregt, wonende te ‘s-Gravenhage.
2. Roelina Alberta Prins, geb. Diever 19 Jan. 1801,
Leeuwarden.
Ir. CE. c. VAN DER VLIS.
t Meppel 12 Deo. 1868, tr. Meppel 3 Sept. 1834 Mr.
Warmold Lwsingh Yonckens, geb. de Wijk 16 Dec. 1791,
De Friesche halve adelaar. (LIII, 288). Eenige be-f- Meppel 8 Dec. 1868, zn. van Mr. Wyncko Tonckens
en IMaria Vos, wedr. van Albertina Margaretha Dassen schouwingen hierover zijn verschenen in de NOS 13 t/m 16
van ,De Indische Navorscher”, orgaan van den Geneaen Catharina Tonckens.
logisch-Heraldischen
Kring te Batavia.
3. Johanna Prins.
Padang.
D E L C A M P O HARTMAN.
4. Janti,la Prins.

1.’

Wapen: drie vogels, 2 en 1, de bovenste naar elkaar
toegewend, de onderste omgewend. Helmteeken 2 Kleuren? Komt ook voor : gedeeld, links : een geplante boom,
rechts: de vogels.
P. v. E.
A.

Roever (de). Het Schepensignaat van Zandwijk vermeldt d.d. 2 Nov. 1668, dat een Geerit de Rover d e
Jonge, glazemaker te Tiel, een huis in de Waterstraat
koopt en een huis aan de Markt verkoopt.
Ongetwijfeld is deze dus identiek met den door J.
Anspach in zijn ,,Geldersche tak van het Geslacht de
Roever” genoemden Gerrit de Roer-er, glazemaker in
de Vleeschstraat te Tiel, wiens vrouw Aaltje Jansz. v«n

.
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A.
A (van der) 358, 361.
Aa (van der) 17.
Abbenbroek 46.
Abbenbroek (van) 174.
Abbenbroeke (van) 110.
Abbensets 59, 124, 125.
Abbingh 383.
Abcoude (van) 105, 108, 109.
Abeelen (van den) 255.
Ablaing (d’) 279.
Abshoven (van) 154.
Ackema (van) 15.
Ackersdijk (van) 140.
Addinga 14, 16-18, 21.
Aderg (van) 316.
Aelmans 45.
Aelst (van) 6.
Aerle (van) 69, 72-74.
Aerssen van Sommelsdijk
(van) 19$ 206.
Aeyelts 283.
Aeylva 184.
Aferen (van) 169.
Agama 183.
Aggama 124.
Aggama van W,alta 38.
Aggere (de) 71.
Ahaus (van) 229, 269, 273,
274, 326, 330, 331.
Ailva 183.
Aker (van den) 77.
Albada 38.
Albani 130.
Alberda 14, 16, 17, 20, 21,
167-171.
Alberda van Menkema 35, 41.
Aldenbockum (van) 318.
Aldenburg (van) 165.
Aldringa 124, 183.
Alen (de) 229.
Alewijn 218.
Alingh 381, 383.
Alius 215.
Alkemade (van) 340.
Allart 63.
Allcon (van) 125.
Alma 18, 183.
Almelo (de) 272, 273, 283,
326.
Almelo (van) 366, 367, 369,
372.
Almonde (van) 110, 302-304,
306, 340, 341.
Almsvoet (van) 104.
Alpen (van) 325.
Alphem (de) 253.
Altena (Boerhave van) 351.
Amand (de St.) 286.
Amelunxen (von) 15, 166.
Amerongen (van) 24.
Amersvoert (van der) 74.
Ameyde 15.
Ampsen 271.
Amstel (van) 201.
Angheren (de) 14.

Ankervliet 286.
Aooeldoorn 20.
Appelteren (van) 312.
Ardenne (van) 96.
~;~~~e;J (van) 176.

Baud 152, 153.
Baudimont 179.
Baun (de) 120.
Bavele (van) 240, 242, 280.
Bayard 120.
Beatrijs 243, 280.
Beaumont (van) 125, 128, 287.
Becker 13, 60, 88, 180.
Becker (de) 14.
Beckes 14.
Becmans 12.

Bevers 44.
Beving 211.
Beyaàhs 287.
Beyens 121.

Beyer 310.
Beymans 125.
Arkel (van) 70, 76, 174, 266,
Beynem (de) 12.
347, 348.
Beynhom (van) 311.
Arle (van) 67, 68, 70.
Bicker Raye 207.
Arnberg (van) 318.
Bi(e)ben 214.
Arnhem 15.
Biestman 301.
Arnhem (van) 251.
Beeck 124.
Bilrebeke (de) 227.
Arnold 131.
Beeck (van) 311.
Bilrebekes 13.
Arnsberg (van) 329.
Beeck (van der) 20.
Bindervoet 60, 91.
Arredondo (d’) 334.
Beeftingh (van) 266.
Biscop 30, 63? 93.
Asbeck (van) ‘228.
Beek (van der) 126, 158.
Bisschop 30, 319.
Aschof 210.
Beek (van der) 158.
Bisschop (Steyns) 194.
Asmus 195.
Beela,ert 69.
Bitter 91, 223.
Assendelft (van) 265.
Beelaerts van Blokland, 257- Bladegem (van) 185.
Asser 195.
Blamont (de) 274.
264, 356.
Aulnis de Bourouill (d’) 170.
Beeldsnijder 265.
Blanche 287.
Aumale (d’) 357, 362, 362,
Beemden (van) 156.
Blanckaert 121.
363, 3ti5.
Beens 156.
Blanckenhagen 93.
Aumale d’Haucourt Cd’) 363.
Beer (die) 72.
Blank (de) 180.
Averenck 17, 59, 60: ’
Beerning 215.
Blankenheim (van) 367.
Avesnes (van) 327. 328.
Beerwouts 17.
Blarichorst 20.
Aijlva 17,‘ 19.’
’
Beest (van) 184.
Blasius 139.
Aylva (Meckema van) 167.
Beesten 16.
EU;u;u$t (Blauvelt gen.) 31.
Ayta (van) 15.
Beets 217.
Aytta van Swichum (van) 224. Beever (de) 20.
Bleienburg (van) 253.
Blesius 125.
Beffroi 61.
Behagel 181, 214.
Blesvick 15.
Blide 12.
Bsllasis 60, 155.
B.
Bellous 60.
Black 60, 61, 137.
Bemmel (van) 310.
Black (in den) 135, 136, 139.
Baarne (de) 120.
Bemmis (van) 309.
Bloemendal 17.
Baar (van) 380.
Bloemerts 383.
Benarts 311.
Baar van Slangenburg (van)
Beninga 17, 20, 168.
Blom 284.
332-337, 381.
Blome 14.
Bentheim 227, 228, 234.
Baas 154.
Bentheim (van) 151, 365-367. Blomkolk 180.
Bac 67, 68, 70, 71, 75, 76.
Benthum (van) 352.
Blondeel 299.
Baccher 246, 247, 280.
Bentinck 17, 183, 265, 363.
Bloot 287.
Back 13.%135, 138.
Blyenburg (van) 303 304, 344.
Berch Eyck (van) 155.
Backe 67, 73.
Back 310.
Berchem (van) 242.
Backus 127.
Bockema 37.
Berck (van) 207, 250, 310.
Baec (de) 12.
Baen (de) 223, 283, 284.
Bodaert 181.
Berckel (van) 2, 189.
Berge (van den) 104.
Boddens 88, 144.
Baer (van) 266, 336.
Bergen (van) 156, 217.
Bodegem (van) 50.
Baertoutsz 343.
Bergh (van Benthem van den) Bode1 44.
Baillet 95. 132.
Bodinck 242.
Balde 143, 144, 181.
53, 57.
Berghe (van den) 265.
Boecop 15.
Balden 87.
Boecholt (van) 150.
Beringhen (van) 156.
Ballen (van) 16, 18, 19, 183.
Balveren (van) 17, 265.
Berkhoff 211.
Boeckholt 170.
Boekeren (van) 132, 314-316.
Berradot 194.
Banga 30.
Bersselaer (van den) 156.
Boelens 361, 362.
Banninc 14.
Bert 155, 159.
Boellaard 32.
Bare (de) 325.
Bertenbroek 154, 184.
Boemel (de) 9, 10.
Barendreght 381.
Berum (van) 21, 169.
Boer (den) 61.
Barneveld (van) 350.
Boerrelam Achtevelt (van) 19.
Barnier 14.
Beser 249.
Barree 335.
Bessem 223.
319.
Boernonville 17.
Bartels 178.
Besten 20.
Basse (de Drijnen dictum) 14. Bestikens 13.
Boers 142.
Bassecour (de la) 88, 144, 179. Betou (In de) 382.
Boetzelaer (van) 61.
Beusichem (van) 159, 185, 274. Boeye 195.
Baten 10, 300.
Bogaard (van den) 32.
Ba2t;;btr;g (de) 229, 230, 271, Bever (de) 17.
Beveren (van) 229, 339, 342,
;3;; &u) 299.
Bathek 30i.
375.

386
BoIlaert 120, 121.
Bolle 12.
Bollekens 13, 14.
Bollen 221.
Bol(s) 342.
Bolten 13.
Bommel (van) 249, 334 .
Bondt 222.
Bonecroy 238.
Bongarts 82.
Bongh 250, 311.
Bonghestoc 12.
Bonningen (van) 309, 311.
Böninger 85, 146, 181, 182.
Bont (die) 62.
Bontwerker 12.
Boonders 349.
Boot 155.
Borch (ter) 13, 14.
Borch (von der) 166.
Borcht (van der) 349.
Borculo 13, 225-234, 268276, 32P331, 365-372.
Bordincx 237, 240.
Boreel 266.
Borgstein 208.
Borne (van dem) 139.
Borne (van Varick gezegd van
den) 139.
Borrewater 246.
Bors van Waveren 207.
Borsele (van) 363.
Borsselen (van) 107.
Borssele van der Hooge (van)
42, 355.
Bos 32, 114, 181.
Bosch 114, 217.
Boschhuysen (van) 341.
Both 88, 179.
Botland (van) 341.
Botsma 32.
Botters 22, 23.
Botthaelen (van) 312.
Bouchout (de) 149.
Boucquet 223, 252, 253, 341Bot$eois 88, 179.
Bo;;gondië tot Veere (van)
Bouricius 91.
Bouwele (van) 300.
Bouwensch 62.
Braam 32.
Br;;? (van) 284, 350, 381,
Braam Houckgeest (van) 56.
Brahe (de) 2.55.
Brake1 17.
Brake11 (van) 165, 265.
Bram10 (de) 271.
Brande (van den) 44.
Brandt 157.
Brant 215.
Brants 223.
Braun (van der Dussen) 265.
Breda (van) 124, 125, 179.
Brederode (van) 201, 266.
Bredevoort 271.
Bree (van) 24, 342.
Breman 155.
Brenderen van Wiederstein 15.
Breugel (van) 88, 140, 188,
255.
Breugel (de Rovere van) 141,
180.
Breunissen 95.
Brewer (Slotekens dictum) 12.
Brienen 183.
BrF6n5en van Ramerus (van)
Bries ’ (de) 206.

Brink 50, 51.
Brinke (ten) 12.
Broechoven (van) 2-11, 6580.
Broeckhuysen 124, 143, 144,
181.
Broede (Cnode dicti met den)
Brirk (van) 17.
Broekhuysen 17, 19.
Broese 316316.
Broersema 16, 20.
Broke (ten) 14.
Bronchorst (van) 194, 371.
Bronchorst Batenburg (van)
163.
Bronckhorst 250.
Bronckhorst (van) 229, 230,
249, 271, 274, 325, 329.
Brouchoven van Bergeyck
(van) 2.
Brouwer 23, 24, 144, 145, 169,
223, 304, 305, 342, 344.
Brouwers 309.
Browne 49, 52.
Bruesegem (van) 240.
Bruggen 186.
Bruggink 63, 64.
Bruheze (van) 2, 292, 294.
Bruinewolt 313.
Bruins 183.
Bruinwolt 312.
Bruisen 250.
Brussen (van) 13.
Bruyn (de) 45, 94, 287, 288,
311.
Bruyning 350.
Bochel (van) 278.
Bucstel (de) 8.
Bucstel (Colen de) 8.
Bucstel (van den Molengrave
de) 9.
Buctekens 12.
Budde 17.
Bueren (van) 141, 180.
i;;;l;4sde) 13, 14.
Buise 31i.
Buma 53, 54, 57.
Burch (van den) 224.
3urchgraeff (van den) 63, 114,
254, 349, 350.
3urg (van den) 31.
3uirger 54, 154.
Burgh (van der) 61, 317.
3urgh van Oudaen (van der)
316, 349.
3urghgraf 17.
3urkelot (de) 274.
3urman 87-89, 139-144,
178-181, 188.
3urman (de la Bassecour) 89.
3ury 210.
3useman 44.
3uuren (van) 89, 141.
3uys 95, 96, 247, 248.
3uys (Martini) 264.
3uvsterlingh 384.
3uitenhem (van) 125.
3 v e (de) 72. 74. 290-302.
-381:
’ ’ ’
3ye (van der Does de) 290302.
3ye (Thierry de) 290-302.
3ije tot Wadensteyn (de) 291.
3yestraten 75, 76.
3ijland (van) 115.
3ylant 18.
3ijleveld 45.
3ynen (van) 370.
3ynkershoek (van), 125.

C.
Celishoek 108.
Cerre (du) 17.
Cesarii 12.
Ceters (van) 119.
Chaezeraes 17.
Charon de Saint Germain
(de) 332, 334, 336.
Citters 119.
Citters (van) 45.

D.
Daelen (de) 270.
Daendels 335.
Daern 250.
Daetselaar 220.
Daey 195.
Dagghenoert 12.
Dale (van) 271, 326, 329, 331,
366, 372.
Dalem (van) 212.
Dalen (de) 230, 232.
Dalen (van) 229.
Dam (van) 267, 268.
Damen 187, 188.
Damme (van den) 13.
Dammel 14.
Daniëls 207, 211.
Dapper 151.
Dardt (van) 251.
Dassen 383.
Dederiks 214.
Deelen 250.
Deernen 295.
Deibel 284, 285, 319.
Dekema 37, 39.
Deketh 54.
Delcourt 42.
Delen (van) 263.
Delfos 255, 286.
Delft (van) 156.
CU&neln3 (van) 163.
Deteleff 168.
Deyman 96.
Dibbets 126.
Dibbitz 381.
Dyedem 20.
Diepenbroek 178.
Diepenbroick Impel (van) 163.
Diepenburch 20.
Diepenburg (van) 173.
Diepenheim (van) 218, 230.
Diepholt 17.
Diert 264.
Diest (van) 265, 331.
Dilhoff 210.
Dinand 95, 96.
Dincklage 17.
Dingden 230.
Dingeden (de) 227.
Dingethe (de) 230.
3irst 215.
Dobbius 317.
Doddendael (van) 310.
3odingweerd (van) 366, 370,
372.
3oernborch (de) 12.
1oes (van der) 93, 287, 298.
3oes van Noortwijck (van
der) 19, 165.
loetichem 183.
hoeve 156, 158.
loeyenburg (van) 277.
loggenaar (van) 156.
Johna (van) 215.
3olgen 10.
lolre (Freys van) 263.
lomburg 154.
Ionc (van der) 78.
1onck (van der) 156, 238.

Don(c)kersloot 323, 3.50, 351,
376-378, 384.
Dongen (van) 319.
Donia (van) 35-37, 39-41.
Donia (Harinxma gez.) 39.
Dönnes 350, 351.
Ei:: 9296 189
Doorn (van) ‘283.’
Doorninck 17.
Dozn?;; {;vn) 4 6 - 4 9 , 8 9 ,
Dooinum ’ 18, i0.
Doortoge (van der) 174.
Doorwaat (Handt Schocker
gen.) 20.
Dorgelos 16.
Dorne 294.
Dorp (van) 341.
Dorsten (van) 213.
Dorth 15.
Dorth (van) 166, 264.
Dotinga 17.
Doijs 183.
Drabbe 64, 118-122.
Draeck 294.
Drakenbosch 19.
Drebber (von) 43.
Drenckwaert (van) 111, 113.
Drimilen (van) 104.
Drinen (de) 12.
Dronckwaert (van) 110.
Dronsberg 94, 95.
Droogendijck (van) 344.
Droogendijk 253.
Drost 153, 154.
Drosten 215.
Druitten (van) 309, 311.
Drijnen (de) 13.
Dubbelmonde (van) 104, 106.
Duldde 222.
Duc$i;cweerde (van) 271, 370,
Duir&t 339.
Duken ‘(van) 249.
Duivenvoorde 266.
Dulmene (de) 227, 228.
Dulsen 20.
Dun (van) 119.
Dupré 212.
Dusseldorp (van) 323.
Dusten (de) 13.
Dutzer 350, 351.
Dutry 293, 297-299.
Duurcant 61.
Duwel 195.
Duyst 304.
Duyst van Voorhout 155.
Duyvensz 194, 195.
Dijck (van) 24, 375.
Dijcke (van den) 343.
Dijckstrate 244.
Dijcmans 11.
Dijk (van) 50, 218.

E.
Echten 17, 59, 60, 183, 184.
Echten (de) 272.
Echten (van) 276.
Edelman 13.
Edinckhuijsen 256.
Eelant 343.
Eelde (van) 273.
Eenens 41.
Eenschate 183.
Eerde (van) 266.
Eeten .(van) 2 3 .
Ze;;2 (van der) 17, 20, 369,
Egga&t 203-205.
Egidius 54.
Egmond (van) 108, 172, 184.

Egmond van Merenstein, 264.
Egmond van de Nyenburg 141.
Ehrencron 156.
Eilbracht 145, 185-187.
Ekama 132.
Elst (van) 311.
Elst (von) 80.
Elteren (von) 163.
Emeren (van) 311.
Eminga 124, 183.
Emmen 195.
Ernst (van) 62, 63, 126, 158.
Engelenburg 284, 350, 381,
382.
Ennes 312.
Enschedé 59.
Ense (de) 13.
Ense van Heekeren 183.
Enten 24.
Entens 16. 17. 21.
E p s (vanj 223.
Erentreiter van Hofried 168.
Erhart 333. 334.
Erp (van) 311.
Erven (van den) 69, 70.
Eschede (de) 14.
Eschekinc 330.
Espendiger (den) 251.
Essen 20.
Essen (van) 80, 340.
Everdingen (van) 265.
Ewsum (van) 17, 21, 40, 41,
46, 164, 166.
Ewijck (van) 250.
Exalto d’Almaras 340.
Eybergen (van) 217.
Eyck (van) 318, 376.
Eycke (de) 9, 68.
Eyck van Zuylichem 141, 180.
Eyck van Zuylichem (Burman) 89.
Eynde (van den) 304.
Eynthoven (van) 157.
Eytelwein 91.
Eytzing (von) 164.

F.
Fabricius 142, 215.
Facqz (de) 211.
Falckeners 249.
Feith 212.
Feltz (van der) 169.
Fen (van) 250.
Feringa (van) 169.
Fewrschlosser 182.
Feytama 32.
Feyter (de) ,185.
Flenderus 334.
Flenisz 311.
Fleren 251.
Flerings 250.
Flierboom 223.
Flory (van) 357-361.
Flu,gi van Aspermont 355.
Focken 310, 311.
Fockens 19.
Fockens (van) 20.
Fockinck 270.
Foec 11.
Foix (de) 131.
Fokkens 62.
Folckershuysen 20.
Foreest (van) 141, 171-176,
180, 195, 200-202, 265, 266
Foyert 47, 90.
Fraeylema 1618.
Franchois 120.
Frehe(ingen) 82.
Fremery (de) 53, 90.
Fremicourt 17.
Frensen (von) 163.
Frese (von) 163, 165.

Hamilton of Silvertonhill 195.
Hamming 54, 57.
Hanselaar 381.
Goiiman 14.
Haps (van) 206.
Graafland 169.
Graafweght (‘s) 126, 157, 189. Hardenberg (van) 272.
Hardenbroek (van) 265.
Graef (de) 189.
Haren 15.
Graeff (de) 190.
Haren (van) 166.
Graevestein 254.
Gramsbergen (van) 365-369, Harinc Y.
Harinxma 35-37, 39.
372.
Hartman 379.
Grande (de) 14.
Hartman (del Campo) 380.
Gransberg 369.
Hartoch 310.
Grave (ten) 16, 18.
Hasenlewe 12.
‘s-Gravenhage 96.
Hassels 151.
Gr;;Fande (Storm van ‘s-)
b.
Hasselt (van) 170.
Hatzfelt (van) 15.
Gaalen 183.
Gravestorpe (van) 366.
Haucourt (d’) 365.
Gaelen 184.
Gravia (de) 9, 67, 68, 75.
Gaerd (du) 287.
Havelaar 88. 140.
Greeff (de) 127, 310.
Gaertien 251.
Havenen (vin der) 109.
Grenfell 54.
Haydn 130.
Gaertzen 312.
Greven 13.
Gaesbeke (van) 98.
Haye (de la) 214.
Griet (van) 12.
Gaeymans 309.
Haze 47.
Griethuysen (van) 209.
Gaftel (van der) 357-362.
Haze (de) 42, 157.
Grimbergen (van) 318.
Gaffel (Stickel van der) 3s Groenevelt 266.
Haze bomme (de) 45.
362.
Heek (van den) 73.
Groenewoud 191.
Galama 38.
Hetman 13.
Groesselt (van) 248.
Galen 20.
Heeckeren (van) 264, 266.
Groet Wouters 70-72.
Galeyns 189.
Heege (de) 157.
Gronebeke (de) 327.
Garneren (van) 376.
Heems 149.
Gronlo (van) 12.
Garderen (van) 125.
Groot (de) 158, 159, 217, 285, Heemskerk (van) 173, 174,
192, 201, 274.
Gardijn (de) 237.
382.
Gaykinga l’l, 19, 21, 183, 184. Grotesteijn (van) 141.
Heemstra (van) 167.
Geenen 304.
Heenvliet (van) 201.
Grueger 158.
Geerlings 191.
Heere (de) 207.
Grues 14.
Geesteranus 195.
Heereman 361. 362.
Gruitter 249.
Geldorp 77.
Heerenberch (van ‘s) 299.
Gruvs 20.
Gelrio Crocha 251.
Heerma (van) 183.
Gruis (Polman) 1 7 1 .
Gemen (van) 329, 331.
Heerma van Holwinde ( v a n )
Guerre 254.
Gemene (de) 227.
317, 318.
Guidet 350.
Gennep 349.
Heermans 343.
Gulick (van) 376, 377.
Gent (van) 126.
Hees (van) 156, 350.
Gtmning 54.
Gerwerdinc 13.
Heesbeen 107.
Guterswijck (van) 367, 369.
Gevecaet 16.
Heess (van) 251.
Guijsbeke (de) 14.
Gevers 45.
Heeteren (van) 250.
Gijsberti Hodenpijl 212.
Ghelcinc 370.
Heimberg 82.
Gijselaar (de) 133-139.
Ghent (de) 10.
Heiss 251.
Gysens 16, 18, 19.
Ghestel (van) 69.
Hekkers 340.
Gysius 145.
Ghiesen (van) 104, 106, 109.
Heldring 54.
H.
Ghilse (van) 69, 293, 294.
Helle (ter) 20.
Ghistelles (de) 85.
Hellemans’ 300.
Haan (de) 43, 157.
Ghijsels 300, 301.
Haarlem (van) 223.
Heller 82.
Gier 349.
Haarlton 47. ”
Helnix 309.
Gier (de) 337-339, 377.
Haas (de) 90.
Helsdingen (van) 350.
Gillerdon 254.
Hacken 249.
Hem 277.
Gilles 62.
Hemericx 248, 309.
Hackvoort 18.
Gils (van) 95.
Haeff (ten) 251, 312.
Hemert 15.
Gilse (van) 51, 223.
Hemert (van) 152, 163.
Haemmeeckers 250.
Gilze (van) 349.
Haeps (van) 312.
Hem;t tot Dingshof (van)
Girard 296.
Haer (van der) 62, 111, 113,
Girard de Bergeries (de) 166.
Hemsinck 195.
185, 254, 255, 284, 285.
Gisen 183, 184.
Henghel (de) 13.
Haerdt van Wynssen (die)
Glasemakers 12.
Henkelaar (van) 94.
309.
Glau,dys 298.
Haerinck 376.
Heralma 19.
Gobius 61.
Haeritz 248.
Herbrugge 84 .
Goch (van) 251.
Herdinck 124.
Haerlem (van) 342.
Godevaerts 280.
Haersolthe 17.
Herema (van) 41.
Godin 279.
Haes (de) 31, 47.
Heriken 12.
Goerle (van) 68.
Haesebroeck 223.
Herinck 370.
Goes (van der) 63.
Haestrecht (de) 66.
Heringa 223.
Goethem (van) 45.
Hagen (Breman van der) 155. Hermana 19, 183.
Goetkvnt 9.
Hern 12.
Haghe (ten) 340.
Goie xde) 229.
Haghen 20.
Hertaingh 17.
Goll 214, 2 1 5 .
Haghens 13.
Hertigen (van) 155.
Goltsmit 12.
Hakes 13.
Hertmans 82.
Goltsmit (de) 14.
Hal 216.
Hertoghe (de) 34, 169.
Goltstein 183.
Hallincq 344.
He3rpgtF ;;n Feringa (de)
Goor (van) 231, 327.
Hals van Wissen 320.
Goris 46.
Ham (van den) 209.
HertSteen (ia,) 1 5 7 .
Gortsen 339.
Hamersvelt 19.
Hervelo (de) 326.
Goude (van der) 265.
Hameze 227.
Hervelt (van) 310.
Gouthoeven (van) 344.
Hamilton 47.
Herwijnen (van) 25.
Freys van Cuynre 263.
Fridagh (van) 163.
Fridagh (von) 164, 166.
Fries 312, 313.
Fritema 35. 36. -40.
Frizeaux li12. ’
Froma 124. 183.
Fruin 353-355.
Frijkenius 205-216.
Frijkenius (van Berck) 213.
Frijkenius (Rademaker) 212.
Furmerius 256.
Furukjelm 153.
Fijnemans 186.

Gygrts (de) 236, 237, 239,

Heshusius 255.
Hesken 311.
Hess 309.
Hesseling 32.
Hesselinga 38.
Hessels 182.
Hessen 249.
Hessen Homburg (van) 165.
Heteren (van) 248, 309.
Hettinga (Hommema gez.) 37
Heuckelom (van) 169.
Heuff 62.
Heuvel (ten) 382.
Hever (van den) 180.
Heydanus 87, 139-144, 178181.
Heyden (van der) 345.
Heydene (de) 274.
Heykoop 206.
Heijns 218.
Heijnsius 216218, 255.
Heijnsius van Willigen 217.
Heys (die) 249.
Heytmeyer 59, 124, 125.
Hiddingh 195.
Hillebrand 213, 215.
Hillebrandes 40.
Hilten (van) 278.
Hinkart 14.
Hissome 149.
Hochstaden (van) 233.
Hoech (die) 249.
Hoechvliete (van) 104, 106.
Hoeckelinck 155.
Hoeckelom (van) 263, 293,
294, 311.
Hoek (van den) 212, 213.
Hoekelom (van) 70.
Hoemen 15.
Hoesche 105, 108-110.
Hoeufft 186.
Hoeve1 (van den) 9, 10, 221.
Hoevenaar 339.
Hoffdijck 54.
Hofman van Someren 141.
Hogendorp (van) 45, 264.
Hogensteyn 256.
Hogerwaardt 222.
Hoghe 13.
Hoitinga 62, 91, 92.
Holbergs 323.
Holdinga 17.
Holdinge 21.
Hollaer 190, 255.
Hollander 14.
Holmberg de Beckfelt 188.
Holsboer 62, 158, 285.
Holst 88.
Holsten (van) 170.
Holte (ten) 16.
Hol(t)sboer 285.
Holthusen (de) 13.
Holthuysen 25.
Homoet 191.
Honig 132.
Honneur 299.
Hooft 208, 211, 212.
Hooftman (van Eyckelenberg
gen.) 167.
Hoogendijk 54.
Hoogendijk van Domselaar 54.
Hoogendijk (Proos) 54.
Hoogendijk (van Rossen) 54.
Hoorn (van) 179. 207.
Hopbergen (van) 54.
Hopman 93.
Hoppenbrouwer (de) 14.
Hoptilla 38.
Horenken 16.
Horsem (de) 12, 310.
Horst (van der) 218, 310, 311,
Horstmar 228, 231.

Horstmar (van) 269.
Canemans 13.
Hortenberch 312.
Canis 311, 312.
Hortenberch (van) 312.
Canisius 45.
Houte (van) 242.
Capella (de) 12.
Houttuyn 63, 93, 217.
Cappelle (van) 342.
Houwerda 20.
Capelle (van de) 253.
Hove (ten) 335.
Capellen (van der) 266.
Hövel 183.
Carlier 17.
Hövell de Boscamp (van) 317. Karman 246.
Hovener 13.
Carmer (de) 181.
Hoynck 350, 351.
Carpentier (de) 266.
Hoynck van Papendrecht 322, Karre 96.
Kast 91.
H:b2t 62
Catris 82.
Cats 223.
Huessen (van) 266.
Cattenburch (van) 208.
Hugenpoth 82.
Huginc 13.
Cau 42.
Huinga 16.
Caulier 83.
Huisinghe 46.
Caullier 155.
Huisman 87.
Cavrelle 17.
Kelffken 251, 311.
Huizing 381, 383.
Hulk (van den) 94.
Kellenaer 250.
Kellermann 285, 286.
Huls 46.
Kelre (upten) 12.
Hulst 156.
Hulter (de) 382.
Kelremam 13.
Kemp 63.
Hundeberch 368.
Kempen (van) 187.
Hustice 128.
Kempen (von) 182.
Hustinx 128.
Kempinc 12.
Huydenrait (van) 310.
Kempken 215.
HuvEen 352.
Keppel 17.
Huigens 211.
Keppel (van) 231, 325.
Huyser 94.
Kerby 255.
Huyssen 266.
Kerchem (van) 95, 96.
Huyssen van Kattendyke 266.
Kerckhoff (van den) 311, 342
Hyen (van) 250.
343.
1.
Kerkhoven (van) 19.
Ilst (van) 312.
Kermans 245, 280.
Imhoff (van) 319.
Kerreman 240.
Ingelen 251.
Kessel (van) 4, 5, 7, 8, 10.
Ingen (van) 211, 310.
Kessels 311.
Ketel van Hackfort 265.
Innhausen und Knyphausen
(von) 162-171.
Keijman 12.
Inneville 17.
Kieffel 317.
Isendoorn (van) 263.
Kien 287.
Isselmuyden 20.
Kies 192.
Isselmuiden (van) 263.
Kies van Wissen (de) 352.
Ittersum 17, 20, 183, 184.
Kievit 255.
Kinderen (de) 283.
al,
Kint (‘t) 338, 340.
Jagt (van der) 179.
Kittelbie 16.
Jamin 9 5 , 9 6 .
Clant, 14, 16, 17, 19-21, 41,
Jansema 17.
124, 183, 184, 317, 318.
Jarges 20, 35, 36, 41, 167, 168. Clate 319.
Jarghes 183.
Kleef 348.
Jensema 17, 19, 21, 183.
Clenesadel 14.
Joede (die) 73, 190.
Clenke 272.
Jonckhelt 189.
Clerque (de) 317.
Jong (de) 120.
Kleij 216.
Jong (‘t) 303.
Kleyn 54, 57.
Jonge (de) 340, 383.
Kleyn (le Conge) 54.
Jongema 17, 19, 184.
Klitzing (von) 152, 153.
Jongma 183.
Kloester 184.
Jongh (de) 170.
Cloet 12.
Jonghe 14.
Clooster 20, 183.
Joos 242.
Clooster (van den) 263.
Jordens 149-152.
Kloot 177.
Jozollo 9.
Clootwijck 340.
Clotterbooke 87, 88, 144, 179
K.
Knauff 284, 319.
Kaathoven 255.
Kniphorst 383.
Kael 248.
Kniphuisen 15.
Caeters 20.
Knocke 13.
Kalff 54.
Knoep 255.
Calff 114, 219.
Knol 12.
Kalkerman 12.
Knopper 20.
Calslagen (van) 263.
Knuttel 286.
Camberg 82.
Knuyse 89, 142, 180.
Cammingha 19, 39, 183, 184.
Knijphuysen 20.
Camp 15’, 338.
Coc (de) 110.
Camper 284.
Kot (de) 110.
Campo (del) 379.
Cock (de) 163.

Cocq (de) 123.
Cocq van Bruchem (de) 123.
Cocq (de Chatillon dit) 123.
Cocq van Delwijnen (de) 123.
Cocq van Opijnen (de) 123.
Kodden 13.
Coebergh 381.
Coebrugh 310.
Koeckoeck 338,_339.
Coehoorn (de Guard de Mielet
van) 264.
Coelemans 301.
Coelever 23.
Coenders 14, 16, 17, 21.
Coenen 248.
Koessen 251.
Coets 156.
Coevenhove(n) (van) 125.
Coeverden (van) 265.
Koeverincx (van de) 341.
Coeveringen (van) 340, 341.
Coevorden (van) 229, 231,
233, 234, 269, 325, 32’1,
366368, 37 1.
Koggensture 13.
Cole (van den) 13.
Coleken 14.
Coleneers 292, 299.
Colff 23, 110-118.
Colke (ten) 14.
Colijn 176! 177.
Colijn de rhovion 178.
Coman 19.
Congnies 364.
Komng 314.
Konowitz (von) 164.
Conradus 214.
Kooi (van der) 30.
Co01 31, 60, 91, 302-309, 341.
Co01 (Mattyse) 96.
Cools 339, 378.
Coomans 92.
Koomen 216.
Ko(o)ning 62, 63.
Koopmans van Boekeren 195.
Koops 60, 383.
Koorns 217.
Cop 87.
Kop 181.
Cop (van den) 309, 312.
Koper 95.
Koperdraet 154.
Coppen 248.
Coppier 263.
K o p s 1 4 3 .
tops 300.
Cordes (des) 17..
Coren 192.
Cornet 121.
Corse 309.
CZ;;:, 138.
Corten (den) 135.
Korteweg 54, 55.
Coster 320.
Costerman 179.
Cotermans 156, 157.
Coudehavere 110.
Couderc 142, 180.
Coudrie 125.
Coulster (van de) 4, 7, 292,
294.
Cousebant 317, 322.
Couwenburg du Bois 189.
Couwenhove 88, 144.
Kox 16.
Cozijnse 31.
Crab 378.
Krabbe 182.
Kraeghs 250.
Kraegs 250.
Kralingen (van) 154.

389
Kramer 316.
Kr,ämer 187, 335.
Crane 12.
Cranenburg, 12, 14, 144, 145,
266.
Kranigsberg (van) 15.
Crauwel 14.
Crauwelaer (de) 96.
Creinc 12, 13.
Krekelhoven (de) 79.
Krekels 283.
Cremer 340.
Cremers (Canter) 35, 41.
Creuts 215.
Crevelt (von) 182.
Cr;;;” (~önmger gen. von)

Leefdael (van) 263.
Leeman 217.
Leemans 55, 57.
Leenen 250.
Leeuw (de) 195.
Leeuw (van der) 212.
Leeuwen (van) 89,96, 142, 189.
Leiningen Westerburg (van)

Lek?ike (de) 370.
Lemkens 126.
Lemminck 119.
Lennip 251.
Lenth (van) 310.
Le0 145.
Lerinc 13.
Lesjeer 207.
Crielaert 96.
Lever 23.
Crimpen (van) 154.
Levin 17.
Croech 12.
Lewe 14-20, 40, 167, 168, 170.
Croeser 144.
Lewe van Middelstum 170.
Croeuger 332-334.
Lewe van Nijenstein 44, 170.
Cr;;;rger van Slangenburgh
Leyden (van) 206.
Leyssius 306, 307, 382.
Krö11 ‘153.
Liancourt 17.
Crone 13.
Liauckama 19, 183, 184.
Crucius 87.
Lidth de Jeude (van) 63.
Krucke 13.
Liesvelt (van) 174.
Krueser 20.
Limburg (van) 275, 369.
Cruiningen (van) 163.
Limmick (van) 155.
Cruydeniers 236, 240.
Lindeman 214.
Crunen 12.
Linden 125.
Cru1 135.
Linden (van der) 332, 334.
Cruys 84.
Lintelo (van) 14, 15, 166.
Cruyse 20.
Lintheide 183.
Kruythoff 80-87, 144-146,
Lippe (van der) 233, 325.
181, 182.
Lisseboen 300.
Kruythoff (Tielenius) 80-87,
I,ith (van) 255, 286.
146149, 181, 182, 185.
Lith de Jcudc (van) 30, 31.
Cubus 223.
Lobbrecht (van) 209.
Kuchenbecker 182.
I.obell (van de) 286.
Cuelemans 300.
Loeff 220. 221, 338, 339.
Cuipper 249.
Loemele (van) 239.
Cuippers 310.
Lon (de) 227, 234.
Culemborch (van) 163.
Lonckere (de) 342.
Cullier 60.
Looh 82.
Kunnam 12.
Loon (van) 50. 94. 227-229,
Cuylman 79.
232, 233, 269-278, 330.
Kuyst 185.
Loonen (van) 313.
Kymmell 381.
Loosjes 132.
Lop 181.
L.
Lopere (die) 104.
Laar (van) 333.
Lormier 170.
Laer 16, 17, 20.
Loten 87. 139-144, 178-181.
Laer (van den) 75.
Loudon 55, 56.
Laer tot Hoenlo (van) 59.
Louvipny 17.
Laers (van den) 368.
Loij 190.
Laghe (van) 328.
Loyanne (de) 17.
Lakerveld (van) 285.
Loycx 242.
Lam 137.
IXucassen 55.
Lamb 350.
I.ucassen (Valck) 55, 57.
Lambert 55, 57, 208.
Lude 14.
Lambert (de) 334.
Ludinchusen (de) 325, 369.
Lampsins 278, 279, 281.
LuinEe 46.
Lams 133, 134.
Luipst 250.
Lanckhals 20.
Lunte (de) 13.
Langele (de) 269.
Lupardus 64, 93.
Lange van Wijngaarden (de)
Lups 215.
189.
Lurelins -4.3.
Langen (de) 274.
Luther 132.
Langhen (van) 112.
I>uvckx 42.
Lant 17.
Liicklama 92.
Lare (de) 227.
Liiken (van) 189.
Lathouwer (de) 241-243, 280. Lvnde (van der) 308.
Laurens 189.
Liinden 183.
Lauts 215.
Lynden (van) 99.
Lechenich 181.
Lynden (van der) 108, 309.
Leek (van de) 291.
Lysscop 5-8.
Ledeboer 17, 154.
M.
Leden (van) 274.
Leden (van der) 284.
Maaqt 216.
Lee (van der) 303.
Mackdowell 41.

Madaine 62.
Mac Leod 223.
Maes 300, 301.
Maet (van der) 368.
Maingay 55.
Makerdes 14.
Maleijen (ter) 12.
Malsem (van) 15.
Malsen (vanj 164.
Malsum 18.
Maneil (van1 15. 318. 319.
Manger
.132: ’ ’
Manninga 15-18, 20, 165.
Manteau 121.
Marchie (du) 96.
Marcus 49, 177.
Marez (de) 191.
Marhulse (de) 269.
Mariani 131.
Maris 54, 55.
Mark (van der) 273, 368.
Markveld (van) 326.
Maronier 52.
Marrin 110.
Martens 234-247, 277, 281.
Martini 264.
Maske 125.
Massee 45.
Massis 42.
Massis (Luycx) 42.
Massow (van) 46.
Mast (van der) 240.
Maten 122, 123.
Matenesse (van) 265.
Mathenesse (Lewe van) 168.
Mathiessen (Sandenbergh)
286, 319.
Matsue 43.
Maurik (van) 223.
Meckema 15.
Meeckeren (van) 311.
Meel (van) 88, 179.
Meerbeke (van) 253.
Meerhout 222.
Meerman 62, 92, 254, 286.
Meerten (van) 21-25.
Mees 49, 53, 90.
Meeteren (van) 54, 56, 58.
Meeteren (Westerouen van)
Mei.& (van) 309 311.
Meghele (van) 2i3.
Meinertshagen 215.
Mekeren (van) 309.
Melen 250.
Melschede (von) 165.
Mensingre 325.
Menso 62.
Ment 287, 288.
Mentinck 150.
Mentis 218.
Mepsche 16, 21. 124.
Mepsche (de) 40.
Merevelde (de) 274.
Merode (van) 4.
Mersen 42.
Mersche (ten) 12, 13.
Messings 343.
Meulen 339.
Meulen (van der) 96.
Meulenaire (de) 236240, 280.
Meus 311.
Meusienbrouck (van) 344.
Meynaert 71.
Mevnen 350.
Meister 14.
Mevsters 344.
Michaëlis 303.
Middelar 251.
Middelborch 13.
Mierop (van) 82, 357, 359,
361-363.

Mieep (van Cuyck van) 363,
Millinck 17.
Millings 248.
Minnema 19, 183.
Minnoltsma 19.
Mist (de) 217.
Modderman 131.
Modinc 11.
Moeck (van) 311.
Moelener (die) 110.
Moenix 309.
Moesel (van der) 284.
Moesienbroek (van) 304.
Moleneere (de) 242.
Molengreve (van der) 7.
Mol1 131.
Mollers 83, 86.
Moncheaux dit Adin 17.
Monninghousen 17.
Monseur 350, 351.
Monsieur 350.
Monster 17.
Monte (de) 229, 230.
Montfort 215.
Montfoort (van) 358,360--362.
Montmorency (de) 357, 362,
363, 365.
Moons 294.
Moore 20.
Mooijen 217.
Moreelse 158.
Morian 17.
Morre 3 8 2 .
Morris 56.
Morris (van Braam) 56.
Motta 222.
Moudewijc (de) 73.
Moulaert 20.
Mouter 31, 32.
Moijerts 14.
Muiden 178.
Muincq (de) 42.
Muisse 251.
Mulaert 341.
Mulert 16.
Mulet 62, 126, 158.
Mulier 30.
Müller 143.
Mummenhoves 14.
Munsel 184.
Munster 17, 18.
Munster (van) 273, 325.
Munstre (de) 228.
Muts 96, 189.
Muyden 177.
Muylwijck 60.
Muylwijk (van) 31, 304, 307.
Muys 304.
Mijie (van der) 343.
Myrabello (de) 66.
Myten 250.
N.
Naaldwijk (van) 200, 201.
Naasthoven 44.
Nachtegael 343.
Naeldemakes 14.
Nagghe 14.
Nahus (de) 326.
Naming 338.
Nanninga 313.
Nanoven 240.
Nassau (van) 272, 291.
Nassau Ouwerkerk (van) 206.
Nassau Siegen (van) 164.
Nauta 32.
Nering 215.
Nes (van) 63, 113, 126, 254.
Nesch (van) 126, 127.
Nesse (van) 317.
Nève (de) 149.

Neynsel (de) 76.
Neys 285.
Niepoort (van der) 61.
Nieuwenhoven (van) 95.
Nieuwenhuis 32.
Nieuwenhuize (van den) 70.
Nieuwland 215.
Nimwegen (van) 382.
Nispen (van) 254.
Nisse van Waarde (van der) 42.
Nobel 299.
Noël 222.
Noeten 310-312.
Noltenius 213, 214.
Noordhoorn 24.
Noortwijck (van) 64, 93, 94,
223, 286.
Noot (van der) 17, 21.
Norch (van) 328.
Nouden 10, 72, 73.
Nouwen 73.
Noyen 178.
Nyen (van der) 242.
Nyenhuys 12.
Nvlant 150.
Nypels 56, 58.
Niis 158.
Nysingh 381.

337-341, 374-378.
Oxenburg 127.
Oyens 191.
Oyens (de Marez) 191.

P.

Pabst (van) 91.
Paddenburg (van) 158.
Paeling 249.
Paert(man) 399.
Paertman 312.
Paets 157.
Palinx 249.
’
Pallandt (van) 264.
Pamphuysen 83.
Pan 128.
Panhuys (van) 169, 171.
Paping 315.
Paravicini 127.
Paris 44.
Pasch (van der) 72.
Paspoort 42.
Pass 248, 249.
Patberg 351.
Pater 187, 279-281.
Paue van Dorthuijsen 19.
Pauw 63, 192.
Pavers 311.
Pavort 127.
0.
Peerboom 246, 280.
Ochten (van) 384.
Peissac (de) 179.
Pels 156, 249-251, 310.
Ochtope (de) 228.
Ockenbrokes 12.
Pelser 13.
Ockerse 216.
Pelser (de) 14.
Ockinga 39.
Pelsterkamp (van) 215.
Oem 253, 303, 308, 34~344. Pelt (van) 251.
Oenema 38, 39.
Pennînck 183.
Per& 44.
Oer 76.
Oerle (de) 5, 8, 66, 79.
Perk 255, 286.
Oesterholt (van) 312.
Perk (van) 128.
Perre (van de) 42.
Oetvliet (van) 104.
Oeynhausen (van) 164.
Pesser 96. 189.
Pesser van Velsen 96, 189.
Offerhaus 59.
Petit (le) 339, 378.
Okhuizen 154.
Peyrou (du) 46, 88, 144.
Oldenbarnevelt (van) 61.
Oldenbocum 15.
Phoenix 213.
Oldeneel (van) 183, 263-265. ;i;;eF5 15, 16.
Oldersma 223.
Pieck 220.
Olyphandt 378.
Piek 249.
Omborch (van) 310.
Piermans 338.
Ommeren (van) 251.
Pietermaat 30, 63, 93.
Ompteda 16.
Pilleman 13.
Onbedwongen 13.
Pjtsch 127.
Onderen (van) 251, 309.
Plante(n)voe (van den) 256.
Onnis 216.
Plettenberg (van) 263.
Onsta 17, 20, 21, 163.
Poel (van de) 149, 343.
Oort (van) 209.
Ooster 30.
Poel (van der) 195.
Poele (van den) 204.
Oosterland 208.
Poelgeest (van) 164.
Oosterland (Langerak) 208.
Oosterling 222.
Poelman 250.
Oosterwijck 171, 172.
Poelwijck (van) 31 l_
Oostrum (van) 263.
Poerten (ter) 14.
Poeijt 317.
Oostwalt 287.
Poirtman 53.
Oostwoud 132.
Pol 15.
Oostwoud 217.
Polanen 15.
Oplewert 20.
Poll (van de) 176178, 265,
Opperdoes 218.
310.
Orizandt 208.
Poll (Kleyn van de) 54.
Ormea 87.
Potte ll.
Os (de) 10.
Polman 17, 21, 168.
Ossenbroec (Tymmermans,
Pookum (van) 60, 95, 96.
dictum) 13.
Poort 95, 96.
Ostenwolde (van) 341.
Posteel 9, 68.
Oudenes 154.
Posthuma 159.
Outers 149.
Pot 13.
Outrein (d’) 215.
Pot (van der) 61.
Ouwerkerk 339.
Pots 287.
Overdulve 122.
Overhesseling (van) 134, 138 Potter 344, 345, 375.
Pottery 42.
Overlander (die) 13.
Pre (du) 42.
Overstege (van) 303, 308,

P&ost 2 14.
;;;,:14’ 14.
Prins 381; 383.
Prott (van) 16, 20, 21.
Provoost 246, 280.
Prijs 256.
Puisars (de) 364.
Pusch 127.
Putten (van) 94, 103, 104, 106
109, 110, 128, 144, 175, 201.
Puykwein 143.
Puijst 12.
Pijl 156.
Pijnappel 8, 94, 191.

Q.
Qualbergh (van) 43.
Quappe 12.
Quekel 184.
Quevellerius 206.
Quevsen
124.
- _

R.

Raap 216.
Raasveldt (van) 215.
Rademaker 210.
Radermacher 42. 44. 46.
Raesfeldt (van) ‘84.’
Raet (de) 338, 340.
Raetsvelt 20.
Rammerts 383.
Ranitz (de) 252.
Ranst (van) 292, 294.
Rafllard van Balgoy (van)
Rasehorn 183.
Raullin 17.
Rautenberg (von) 166.
Rauwenhoff 56.
Ravekes 95.
Ravensberg (van) 227, 228.
Ravesteyn (van) 384.
&&ai?r (die) 184.
Rechteren (van) 17, 331, 366.
Redichaeven (van) 309.
Redinck 272.
Reede (van) 266.
Reedgeld 253.
Reenen (van) 94.
Reenen (Huyser van) 94.
Rees 93, 127.
Reessen 157.
Reghelant 14.
Reigersberg (van) 45.
Renbach 186.
Rengers 16-21, 63, 319.
F&;;;n;;rg (van) 163.
Rethe (de) 274.
Reverhorst (van) 128.
Rey de Carte 88.
Reycken 338, 340.
Reyers 312.
Reygersberge 194.
Reijgersbos 218.
Reynders 63, 64.
Reynekens 13.
;‘cYceG,hy, 110.
1
Riccen (Blauvelt) 30, 31, 60,
91, 155, 307.
Ridder 46.
Ri;!geck (van) 11, 206, 207,
Riedei 313.
Riemsdijk- (van) 132, 266.
Rincking 14.
Rine (ten) 13.
Ripperbant 20, 61.
Ripperda 1618, 20, 167, 336.
Ripperda (von) 132.

Rivo 149.
R/xen 304.
&x;El $an) 157.
Rodenburg (van) 173.
Roelinck 151.
Roemerborg 20.
Roest 251.
Roestes 14.
Roever (de) 383, 384.
Roggen (van) 95.
;z,gh2;7f9.
Roltman’ 14.
Roman 287.
Romein 170.
:::;glEn 249.
Ronkes 156.
;&;d; 9524.
Roover (de) 2.
Roquignie 17.
Rosenburch 266.
Rosenburg (van) 128.
Rosendael (van) 134, 138, 304.
Rossem (van) 123, 154.
Rossen (van) 222.
Rotgema 16.
Rotterda (Albada gez.) 37.
Rotterdam (van) 216, 255.
Rou (le) 299.
Roucke 20.
z;;e;enLs2 310, 312.
Rovere (de) 291, 294.
Rovere van Breugel (de) 89.
Rubollen 14.
Rudenberg 228.
Rueloo 20.
Rugart 335.
Ruichaver 82.
Ruitenberg (van) 331.
Ruiter 56.
Ruiter (de) 63, 64.
Rump 213-215.
Ruooius 145.
z;&“;i 145.
Rusenstein (von) 18, 19.
Rutenborgh 17.
Rutten 312.
Ruttenberp 15.
Ruysch 297, 299.
Ruysseners 112, 113.
Ruytenburch 20.
Ruytenburg (van) 304.
Ruyter (de) 265, 339.
Riicke 375.
Riicken 339.
Riien (van) 339, 377.
Riienacker 13.
Riifferscheit 18.
Riigerbos 211.
Riine 14.
Riiswijck 20.
Rijswijck (van) 128, 250, 310.
Ryt (van der) 67.

S.

Sadeler 14.
Sadelers 13.
Sael 31.
SaTdt )A&a;d de Marcheville
St. <aest 318.
Saldern 16.
Salzbergen 228, 229.
Sande 124.
Sandelin 302, 305. 306.
Sandeling (van) 303, 304.
Sandra 42.
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Santen (van) 22.
Santheuvel (van den) 208.
Santhorst 266.
Sarvaas 95.
Sarvaas (du Marchie) 94.
Sa;;;; giLangerac du MarSasse 19. .
Sausin (de) 212.
Schade 15-17, 266.
Schade (von) 165.
Schadee 266.
Schaep 306.’
Schaffer 16, 20.
Schaffers 20.
Schaik (van) 95.
Schalk 52.
Schallig 209.
Schamicke 14.
Schankerdes 14.
Schardenborch (van) 248.
S:hee, i5i
Scheff 215.
Schelbergen 250.
Schere 14.
Schermer 13, 307.
Scherpenzeel 16, 183.
Scherrer 250.
Schilder 293, 294.
Schildt 238.
Schilt (van die) 251.
Schimmel (Schuurman) 159.
Schimmelpenninck 183.
Schime (van) 43.
Scipsmeder 13.
Schlechtenthal (von) 177.
Schlossmächer 182.
Schluiter 214, 215.
Schoenhaer 13.
Stolde 12.
Scoldemans 13.
Schol1 179.
Scholles 16.
Schoonea 51.
Schopenhauer 381.
Schorer 44.
Schorer (Radermacher) 44.
Schouten 357-362.
Schoyt 242.
Schrade 158.
Schrevelius 46.
Schrieck 124, 183.
Schröder 44.
Schrijvers 304.
Schuer (van der) 264.
Schueren (van der) 71.
Schuier 119.
Schulle 13.
Schuller 177, 178.
Schungels 84.
Schutstal 383.
Schutte 13.
Schuurman 48, 49.
Schuyler 178.
Schuyre (van der) 342.
Schwegbuizen 214.
Sciinle (de) 7.
Schiiteleerse 12.
Sedelius 322.
Seemschoenmaecker 114.
Seeu 376.
Sels 44.
Selwerd (van) 366, 367.
Senden (van) 179.
Senserff 179.
Serière (de) 296.
Sevenbergen (van) 159, 184,
185, 221, 343.
Sibinga 312-316.
Siccama (van) 19.
Sickel 191.

Sickinga 183.
Sickinghe 17, 21, 37, 183, 184,
318.
Simon 350, 351.
Simons 221, 222, 255.
Sinderen (van) 269, 270.
Sitter 95.
Six 89, 142, 180.
Sjaerdema 40.
Slaets 311.
Slangenburg (van) 332-337,
380, 381.
Slangenburg (Croeuger van)
332, 333, 335.
Slineelandt (van) 63. 93. 154.
Zs’j,
342,
&l4., ’ ’ I
Slinstra 32.
Slocke 13.
Slodinc 13.
Sloet 17, 20, 193, 264.
Slot 383.
Ylotekens 13.
Slotemaker 45.
Slupvoert (de) 79.
Sluljs (van der) 216.
Smedekens 13.
Smeets 241, 242, 280.
Smeth (de) 157.
Smetius 145, 186.
Smeyermans 71.
Smit 95, 309.
Smith 253.
Smits 89, 94, 95, 285.
Smukert 215.
Snackert 14.
Snakendamme (van) 13.
Sneeck (van) 317. ’
Snellen 156. 339.
Snoeck 22, ‘159, 185, 221, 343.
Soermans 38 1.
Soest (van der) 217.
Soe(u)st (von) 83, 84, 86.
Soete de Laecke de Villers
(de) 164, 168, 169.
Solms (van) 164, 367, 368.
Son (de) 67. 68.
Son (van) 64.
Sonne (van) 73.
Sonoy ì7-í9.
Sorgen (van) 94, 95.
Sorre de Berlaimont 164.
Soaander 128.
Sr>aen 13.
Suakebich 229.
Sjaal (van) 210.
Spanjaard 128.
Spanjaard (Spiegelmaker) 128.
Speck 248, 249.
Spelt 218.
Spiegel 150.
Spieringh 375.
Spilleman 342.
Spitholts 14.
Splinter 13.
Splijtere (de) 246.
Spronc 14.
Soruit 248.
S’pijrijnck 20.
Staal (van der) 49.
Stachouwer 20.
%;:e;7borch (van) 2.
Staikenbirg 21.
Stakenborch (van) 3.
Stakenbroek 17.
Stalins 42.
Stalpert van der Wielen 192,
256.
Starkenborgh 21.
Starokenborgh (Tjaerda van)
Staveren (van) 284.

Steeliens 251.
Steenbergen 150, 151, 263, 336,
337, 382, 383.
Steenbergen tot Duistervoorde
(van) 336.
Steenbergen tot Nyenbeeck
(van) 336.
Steengracht 92.
Steennoven 188.
Steenhuizen 183.
Steenwech 8.
Steenwinckel (van) 23.
Stegelytz 159, 191.
Stegemans 183.
Steuken 312.
Ytemturt ZZ/, 232.
Stemturt (van) 326, 367, 368.
Stellebroeder 109.
Stenvorde (de) 228, 229.
Ster (van der) 2lti_ZlH, 255.
Sterke 332, 333, 335.
Steur 224.
Sticke 20.
Stickel 360, 3 6 1 .
StIcker 14.
Stocke 159.
Stok (van der) 51.
Stokbroo van Hoog- en Aartswoud 218.
Stokbroo (van der Straten)
218.
Stolk (van) 49, 52.
Stolwijk 189.
Stoop 252.
Stork 16.
Storme ‘16.
Stra(a)ten (van der), 216
218, 255.
Straten (van der) 185, 292,
294, 295.
Strating 316.
Streng (van der) 88, 89, 142,
180.
Strengh (van der) 140.
;::eso’zd,.

Syters (van) 119.

T.

Tacke 14.
Taedema 14.
Taets van Amerongen 263.
Tak (de Maret-, Hemerijk) 195.
Tamminga 14, 16, 17, 20, 21.
Tampier 17.
Tast 12.
Tecklenburg 228.
Tecklenburg (van) 329.
Tefelen (de) 78.
Teilinghe 15.
Teixeira de Mattos 265.
Tekeneburg (van) 228.
Telen 309, 312.
Telleverver 310.
Terbecke 183.
Terninc 12.
Tertre (du) 17.
Teschemaker 215.
Tesschemaker 224.
Tessen 249.
Tets (van) 187, 188, 222.
Teutem (van) 49-53, 90.
Teyens (van) 20.
Teylingen (van) 195, 200, 352.
Thedema 16, 18.
Thibaut 42.
Thielen 185-187.
‘Thienen (van) 60, 155.
Thierens 89, 141, 144.
Thol (van) 224.
Thomée 254.
Thoor 382.
Thoor (van) 178.
Thorbecke 93.
Thouars (de) 364, 365.
Thribout 287.
Thrieu (du) 298.
Thy 309.
Thije (van) 192.
Tichelaar 32.
Tieboel 119.
Tiedeman 52.
Strevelancit (van) 359.
Tyegelaer ll.
Strick van Linschoten 89, 179, Tielen (van) 206, 207.
194.
Tielenius 80, 144, 145, 185Strien (van) 99, 100, 110, 184.
187.
Striene (van) 204.
Tielens 5658.
Strockel 48.
Tielenus 145.
Stroetman G8.
Tienhoven (van) 32.
Strumgede (de) 325, 326.
Tyenpunt 13.
Struys 300, 301.
Tyeselinc 12.
Stryen (van) 303.
Tillardt 25.
Stuerman 13, 14.
Tijmmermans 13.
Stuermans 12.
Tinsley 16.
Stuvenberch 12.
Tip 217.
Suchteren (van) 46.
Tjarda van Starkenborg 17,
Sucre (de) 17.
40, 41, 167.
Suidhof 19.
Tjepma (van) 192, 224.
Suire 20.
Tol1 (van) 283.
Sulen (de) 326, 329.
Tonckens 383.
Sulen (van) 232.
Tonckens (Lunsingh) 383.
Suylekom (van) 384.
Tongeren (van) 180.
Swaanenborrh 18.
Tonqerloo (van) 239.
Swaen 278. Torley 195.
.SS;grJde) 351.
Touman 310.
Tour (de la) 207, 209.
Swane (ten) 14.
Touroud de St. Amand 287.
Swart 31.
Towman 311.
Swaving 59, 60.
Trebeltlius) 22, 23, 350.
Sweers 248.
Trek 51.
Swenss 311.
Tremoille (de La) 165.
Sweseringe 155.
Tresel 42.
Sweygers 239, 240, 280.
Trimpenmaker 12.
Sweym 173.
Tromp 211.
Swickel 86.
Tubberch 13.
Swieten (van) 361, 362.
Tueyt 250.
Swinderen (van) 195.
Tul1 309.
Swipe (de) 13.
Tullekens 277.
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Turck 121, 187.
Turing 56.
Tuijl 12.
Tuyte 95, 96.
Twickelo 17.
Twiskers 217.
Tydeman 47, 48.

U.
Uchthen (de) 270.
Uden (van) 2.
Uhlenbroek 286.
Uitersteweer 18.
Uiterwyk 172.
Ulger de Noorddijk 17.
Umbgrove 91.
Utenhove (van) 265.
Utersteweer 16.
Uwens 349.
Wylenbroeck 30, 63, 93.
Uyttenbroeck (van) 358, 360
361.
v,
Vaeck 17, 251.
Vakes 14.
Valant 5.
Valck 17.
Valck (van der) 324.
Valckeners 250.
Valckman 223.
Valcx 155.
Valdez (de) 294.
Valkenborch (de) 14.
Vasseur (le) 357, 364.
Vasseur de Congnies (le) 362
Vastrik 212.
Vastwijk 52.
Vattelet 208.
Veen 15, 189.
Veenlandt 31, 60.
Veer (de) 13, 112, 344-347.
Vehuys (van den) 13.
Veken (van den) 9, 75.
Veld (In ‘t) 350.
Velde (van) 121.
Velde (van de) 77.
Velden (van de) 125, 144.
Velen (de) 271. 276.
Veliens.248.
’
Velsen (van) 95, 96.
Velsenaer 144.
Venman 67.
Verbee( 206.
Vercrijff 249.
Verdonck 248, 309.
Verhagen 193.
Verhellen 250, 311.
Verheyen 309.
Verhil 351, 376, 384.
Verkolje 89, 141.
Verlee 50.
Vermast 240.
Vermaten 222.
Vermeer 250.
Vermoelen 311.
Vermuelen 310, 312.
Vernehovet 14.
Vernei 224.
Verschoor 95.
Verschuer (van) 264, 265.
Versluys 41-46.
Versluys (van den Brande) 45.
Versluys (van Reigersberg) 41.
Versmisse 189.
Verstegen 32, 82.
Vervooren 220.
Vessem (de) 68.
Veije (de) 63.
Vyanen 247.
Vianen (van) 107.
Viegen 309.

Wael (de) 57, 135, 138, 251.
Wael (Vos de) 57.
Waey (van) 250.
W agener 45.
Waghemakere (de) 241.
Wal (van de) 311.
Walcheren (van) 340.
Waldeck (van) 164.
Waldsporn (van Hartlieb
genent) 15.
Wale (van den) 265.
Wale(n) 195.
Walenburg (van) 96.
Walle 159.
Walle (ten) 12.
Walle (van den) 13.
Wallenstein (van) 128.
Walsem (van) 381.
Waltelingh 159, 191, 195.
Wanraey (van) 309, 310, 312.
Wassenaer (van) 265, 2b6.
Wassenaer van Uamme 264.
Water (ten) 16, 20.
Waterman 183, 184.
Wechelen (van) 160.
Wederden (de) 271.
Weede (van) 266.
Weelden (van) 22, 310.
Weelings 311, 312.
Weerdum 20.
Weess (van) 310.
Weger 273.
Wegghenbecker (die) 13.
Wehrkamp 93.
Weker (die) 13.
Wel (van de) 89, 144.
vo:t 41. 70.
Welevelt 20.
Voet van ‘Winssen 280.
Welhoek (Brielle gent) 88.
Voethe 366.
Vogels 12.
Wel1 (van den) 158, 179.
Volberts 13.
‘Welle 123.
Volckaerts 120, 121.
Wemers 311.
Volens 16.
Wenge (van der) 40, 41.
Vollenhove 218.
Wercke (van de) 108.
Vollenhoven (van) 178.
Wernsvelde (de) 14.
Vonck 352.
Wersabe (von) 164.
Voorde (van de) 121, 122.
Werve (van) (de) 123, 124.
Voorne (van) 105, 175, 200,
Wesdijk 122.
201, 348.
Wesel (van) 64, 93, 94.
Voorst (van) 46, 269, 272, 273, Wesele (van den) 13.
Wessem (van) 186, 287.
326, 327, 331, 336.
Voorst tot Heteren (van) 336. Wessem de St. Amand, 287.
Voorthuysen (van) 94, 95, 191. Westerholt 17, 184.
Vorden 270.
Westerhuis 14.
Vorn 12.
Westfalen 31.
Vorst (van) 278, 280, 326.
Westra 381.
Westrenen (van) 212, 277.
Vorstius 82, 278.
Vos 123, 145, 220, 381, 383.
Weteringhe (van de) 114.
Wetzels 85, 146, 147.
Vos (de) 94, 95, 120.
Vos van Steenwijk (de) 20,
Wevelinkhove (van) 368.
Wever (die) 13.
264.
Weyhe (von) 165.
Vrancken 295.
Wiarda 62, 91, 92.
Vredeman 13.
Wiardi 314.
Vreden (de) 13.
Wicheringe 18, 41.
Vreden (van) 13, 83-87.
Wichers 55.
Vreden (von) 146-148, 182.
Vredenburch (van) 95, 96.
Wieldrecht (van) 104, 106,
107, 109.
Vrese 12.
Wilde 11, 12.
Vrients 72.
Vries (de) 64, 94, 136, 138,
Wilde (de) 96, 110, 128.
Wilde (van der) 160.
141, 159, 206, 287.
Wilde (Neytzell de) 91.
Vriese (de) 42.
Wilde (de Sauvage gen.) 96.
Vrigreven (de) 13.
Wildeman 338.
Vrines (van) 304.
Wilderen (van) 184.
Vroom (de) 322.
Wildervanck 195.
Vrijdag ‘15.’
Wildschut 60.
Vijff Penningen 135, 137.
Wildt (de) 164.
Vijfhuis 46.
Wilkens 193.
Willinge 383.
W,
Willink 210.
Wynckelhusen (de) 326.
Waarsman 23.
Wmgardt 82.
Wachtendonck (van) 248.
Viegh 310.
V1eghen 251.
Vreraeker 20.
Vleracker (van) 263.
Vileers 340.
Vrllegas (de) 179.
Villeneuve (de) 192.
Villeroy (de) 362, 363, 365.
Villrers 363.
Vllvoren (van) 246.
Vinceler (van) 91.
Vincentius 284.
Vmck 127, 338.
Vmgerhoedt 126, 190.
Vlraker (de) 13.
Vlrreu 56.
Virieu (de) 57, 378, 379.
Vunenburch (van) 347, 348.
Viruly 57, 148, 149, 222.
Virvant 249, 310.
Visconti 131.
Visscher 311.
Visscher (de) 255.
Vysscher (die) ‘72.
Visser 218.
Vladeracken (van) 141.
Vlaming 265.
Vleming 249.
Vlieck (van) 123.
Vhet (van) 154.
Vloet (van der) 244.
Voecht 136, 138.
Voerden 15.
Vo,e;stman (ten Colke dictum)

Wintere (de) 300.
Winterswic (de) 269.
Wyntgens (van) 310, 311.
Wtsch (van) 263, 270-273.
283, 325, 326, 369-371.
Wit (de) 60.
With (de) 338-340, 375, 377.
With (van Haersma de) 57.
Witt (de) 31, 209, 304.
Witten 13.
Wittende1 (van) 224.
Woert (van der) 172-176,
200-202, 266.
Woesick (van) 248, 250.
Wolff 337-339.
Wolff (van der) 218.
W;ii “2;; Westerrode (de)

.

.

‘Wolfsen 124.
Wolthers 170.
WÓuters 298.
Wright 319.
Wttewaal 279-281.
Wulfheim (de) 228.
Würbna (von) 164.
Wuytiers 265.
Wijbema 35.
Wijbenga 35, 40.
Wijbenga (Wijppema gez.) 38.
Wychen 248.
Wyck (van der) 169.
Wyel (van den) 68.
Wijffering 124.
Wyffringa 183.
Wylach 17, 18.
Wylp (van) 367.
Wijnants 64, 159.
Wijnants van Resant ‘31.
Wijnbergen 15, 17, 183.
Wijnbergen (van) 263, 265.
Wijnssen (van) 248.
Wynszen (van) 249.
Wijnvoorden (van) 123.
Wijppema 35..
Wyrssen (van). 250, 309.
W ;slt (Sprermck gezegd)
1 .

Y.

Ydo 303, 308.
Ylem (van) 114.
Yseren 12.
Yspeert 351.
Ysselt (van) 265, 266.
Yvenius 2 17.

z.
Zabelinghe (van) 327, 328.
Zande (van den) 72.
Zenden (van) 88.
Zenege 20.
ZerbÖlt 13.
Zevenbergen (van) 97-110,
154, 155.
Zevender (van) 192, 265.
Zeventer (van) 339.
Zidewynden (de) 5, 7, 10, ll.
Zilekens 14.
Zitter (de) 44.
$;e5jjde) 66-80.
Zubli (de Clercq) 57.
Zubli (Tatum) 57.
Zuilen (van) 369.
Zutphania (de) 14.
Zuvlen 330.
Zuit7n ;;r8r Abcoude (van)
Zuvleh van Nyevelt (van) 265.
Zij11 (van) 185, 221.
Zijplant 216.
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DE NEDERLljNDSCHE LEEUW
MAANDBLAD
VAN HET

KONINKLIJK NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP
VOOR GESLACHTH EN WAPENKUNDE.
GEVESTIGD TE ‘*GRAVENHAGE+

,
REDACTELlRr
Dr.

TH+ R. VALCK LUCASSEN,
Huize Sparrenheide, Driebergen.

Algemeene Kennisgevingen.
Benoeming van gewone leden.
De gewone leden van het Genootschap worden op voordracht van ten minste Bén lid, na gehouden ballotage,
door het Bestuur benoemd.
Opgave van candidaat-leden gelieve men te richten tot
den Secretaris.

Contributie.
De jaarloksche con tr ib ut ie voor de gewone leden
bedraagt f lO.-, ingaande op 1 Januari.
Men gelieve deze te voldoen door storting vd ór 1
Maart op postrekening no. 20910 van den ,,Penningmeester van het Genootschap” of door toezending
per postwissel aan diens adres (.Thr. H. Trip, NUSCZUZuylensfeinstraat 6, ‘s43rauenhuge).
Na 1 Maart zal over de verschuldigde contributie
met verhooging van inningskosten worden beschikt.
N ienw e 1 e d en, die in den loop van het jaar tot het
Genootschap toetreden, gelieven hunne contributie op de
hierboven aangegeven wijze te voldoen vóór het verstraken
van de maand, volgende op die van hunne henoeming, bij
gebreke waarvan als boven zal worden gedisponeerd.
Opzegging moet geschieden vóór 1 December,
voorafgaande aan het Genootschapsjaar, met ingang waarvan men zijn lidmaatschap wenscht te beeindigen.
Dezelfde bepalingen gelden m.m. voor de ab o n n ementsgelden.

Abonnementen op het Maandblad.
Voor nie t-leden van het Genootschap, alsmede voor
bibliotheken en archieven, is het Maandblad verkrdgbaar tegen eene abonnementsprijs van f 10.-.
Men gelieve zich hiervoor op te geven bij den Red a c teur van het Maandblad.
Zie voor de wijze van betaling hierboven onder: Contributie.

Overdrukken.

is de prijs vastgesteld in verhouding tot de grootte van
den aanwezigen voorraad.

Bibliotheek en Verzamelingen van het Genootschap.
De Verzamelingen van het Genootschap, inclusief de Bibliotheek, gevestigd Blegenburg 0 te
‘s-Qrauenhage, zijn voor de leden toegankeldk iedere n
M a a n d a g v a n 94-12 en van 2-5 uur.

Inlichtingendienst.
Ten behoeve van de leden is een inlichtingendienst ingesteld, die tegen onderstaand tarief uit de
talrijke verzamelingen, welke het Genootschap ten dienste
staan, gegevens op genealogisch en heraldisch gebied
verstrekt.
Voor de beantwoording van elke gestelde vraag
wordt bij de inzending aan het Bureau van het Genootschap een bedrag van f0.50 in postzegels ingewacht, met dien verstande, dat inlichtingen op verschillende
vragen, in één brief samengevat, elk afzonderldk in rekening
worden gebracht. Wanneer er echter aanleiding bestaat
om verschillende vrageu in verband met haren aard als
één vraag te beschouwen, kan - ter beoordeeling door
het Bestuur - dit tarief worden verlaagd.
Vragen, welke niet van het verschuldigde bedrag zijn
vergezeld, worden on b e a n t woord terzijde gelegd.
Den leden wordt ernstig in overweging gegeven slechts
dan een beroep op de kolommen van het Maandblad
te doen, wanneer de inlichtingendienst geen uitkomst
mocht bieden.

Maandelijksche Bijeenkomsten.
Op den eersten Maandag van iedere maand,
des n.m. ten 4i UP e, hebben ledenbijeenkomsten plaats
en wel gedurende de maanden October tot en met
M ei in Café-Restaurant ,,de Kroon”, Spui 10, te ‘s-ArmenF(age en gedurende de maanden J uni tot en met
S ep t e m b e r in Hôtel Witte Brug te Scheveningen.
Wanneer de eerste Maandag der maand op een erkenden
Christelijken feestdag valt, heeft de bgeenkomst eene week
later. plaats.

Indien van bijdragen voor het Maandblad o verdrukken
worden gewenscht, moet hiervan, onder opgave van het
benoodigde aantal,reeds bij de toezending der copie
aan den Redacteur kennis worden gegeven.
De oriis hedraaet voor 1-15 exol. fl.-. f 2.-. f 3.-.
en f 4.-’ respect. voor &&, 2 en 1 heel vel (IS blz.),‘waarb$
Bovendien hebben op den eersten Zaterdag der
in het oog te houden is, dat 1 blz. der overdrukken onge- maanden October tot en met Juni, des n.m. ten
veer overeenkomt met 3 kolom van het Maandblad. Voor I 3 ure, in het gebouw Koningstraat 21 te Arnhem bijmeer dan 15 exempl. treedt eene matige verhooging in. : eenkomsten plaats van de Groep van in Gelderland wonende
Medewerkers, die zich met extra- num mers vau het leden. Deze bijeenkomsten zijo ook voor de overige leden
Maandblad zouden willen tevreden stellen, kunnen deze van het Genootschap toegankeluk.
verkrijgen a f 0.25 per stuk. Aangezien deze nummers
echter speciaal voor de aanvragers moeten worden gedrukt,
is ook in dib geval opgave van het gewenschte aantal bij
Wekelijksche Portefeuille.
de toezending der copie noodzakel~k.
Voor de te ‘s - G ra v en ha P e woonachtige leden bestaat
gelegenheid
zich te abonneeren op eene wekelijksche
Losse exemplaren en oude jaargangen
po r t e f e u i 11 e met tddschriften, waarvoor hunne jaarvan het Maandblad.
liiksche contributie met f 5.- wordt verhoogd.
Losse exem.plaren van het Maandblad z@, voor zoover mu Men gelieve zich hiervoor op te geven aan het Bureau
leverbaar, aan het Bureau van het Genootschap van het Genootschap, waarheen ook alle corresponverkrijgbaar afl.-. Voor complete oude jaargangen dentie, de portefeuille betreffende, dient te worden gericht.
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Officieele mededeelingen
betreffende naamsveranderingen en
naamsaannemingen.
In de Nederlandsche Staatscourant zun in den loop
der maand November van het jaar 1034 gepubliceerd de navolgende hier te lande gedane verzoekew om naamsverandering :
1. van Johannis Rloot, te Rotterdam, tot het veranderen
van zijn geslachtsnaam Xloot in dien van Kentson;
2. van Hendrik Jacobus Johannes Laponder, te Heerlen,
ten behoeve van den minderjarigen Johannes Vloedmans,
tot het verauderen van diens geslachtsnaam Vloedmans
in dien van Laponder.
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zijn

geslachtsnaam Zimmerman te veranderen in dien
van Sluiter;
18. tiadji Oesman bin Hadji Abdoelrachman, te Soerabaja,
hem te vergunnen den geslachtsnaam Abdoelruchman
aan te nemen;
19. Maurits Soekandar, te Koepang, hem en zin minderjarigen wettigen kinderen Fredericus Soetrisno, .$nas[asia
Srie Soedjahnie, Agatha Srisoedarmi en Soetiadi Gerardw,
en z$n echtgenoote Margaretho Pjenab te. vergunnen de
geslachtsnamen’ onderscheidenldk Soekandar en Djenab
aan te nemen.

Bë Koninklijk besluit is toegestemd:
.
1.29 Mei 1934, no. 48, dat l” Ubbo Hendrik Ildeijer, gebor%n te Groningen 26 Februari 1878, Dirk Jan Meijer,
geboren te Groningen 11 October 1907, en diens minAan den Gouverneur-Generaal van Nederlands&
derjarige wettige nakomelingen, en Arend Toucko Meijer,
Indi& hebben verzooht:
geboren te Groningen 30 October 1911, en diens min1. Jaup Jap, te Soerabaja, hem en zön wettigen nakomederjarige wettige nakomelingen, den geslachtsnaam verlingeu te vergunnen hun geslachtsnaam Jap te veranderen in dien van Schuitema Meijer; 20 Willem Speijer,
anderen in dien van Simon;
geboren te Haren (Groningen) 14 December 1909, en
2. Ardjo Dardjoeno, te Soerabaja, hem te vergunnen den
diens minderjarige wettige nakomelingen, den geslachtsge&chtsnaam Dardjoeno aan te nemen;
naam veranderen in dien van van Rood Speijer;
3. Pastoor J. Wubbe, ta Batavia, aan Jozef, zich noemende
2.17 Juli 1934, no. 57, dat Julia Hakker, geboren te
j Jozef Krijgsman, te vergunnen dengeslachts naam KrijgsAmsterdam 3 April 1930, haar geslachtsnaam verandere
man aan te nemen ;
in dien van Vogt;
4. Hadji Noerhasim (Abdoelgani), te Babat (Oost-Java),
3.8 November 1934, no. 52, ‘dat 10 Bernerdus Marie
hem te vergunnen den geslachtsnaam Noerhasim aan
BoswinkeZ, geboren te Heerlen 20 Juli 1932, zun gete nemen ;
slachtsnaam verandere in dien UUA Steur; 20 Theodorus
6. Soetan &fangalampoi, t(e Sibolga, hem te vergunnen den
Schoonhoven, geboren te Utrecht 19 Apnl 1923, z$jn
geslachtsnaam Yangalampoi aan te nemen ;
geslachtsnaam verandere in dien van Stuurop; 30,Thea
6. Siliek Karijotaroeno, te Jogjakarta, hem te vergunnen
Ras, geboren te ‘s-Gravenhage 1 Maart 1927, haar geden geslachtsnaam KarGotaroeno aan te nemen;
slachtsnaam verandere in dien van Hollaar; 40 1Kaurits
7. E. V. de Pierri, te Besoeki, aan zijn minderjarige pleegUt, geboren te ‘s-Gravenhage 16 Juli 1928, zijn gedochter, bU den doop genaamd Jettie, te__~__.~._
vergunnen den~_~~ _~~
slaoht_gnaa_m verAn&Ie io_en v a n v a n EynsberdeBA. .~ ~~
-~-gesiachtsnaX*&E% &äñXe nemen ;
‘. 8. Butis Tihang gehar Minak Ra@a Tihang, t e B a t a v i a ,
Bij besluit van den Gouverneur-Generaal van
hem te vergunnen den geslachtsnaam Minak &Idja Nederlan&,&d& is go edg e von d en :
Tihang aan te nemen ;
1.29 September 1934, no. 38, aan Kiagoes Hadji Mohumad
9. Dahjan, als kind genaamd oong, te Tasikmalaja (WestSuman, te Kotaboemi (Lampongeche Districten) te verJava), hem te vergunnen den geslachtsnaam Dahjan
guunen den geslachtsnaam Saman aan te nemen;
aan te nemeu;
2.1 October 1934, na. 24, aan Jan, ‘zich noemende Jan
10. A. B. uon Franpuemont, te Soerabaja, aan zön mindetivan KZoon, te Magelang (Midden-Java), te vergunnen
jrrige, 23 October 1928 te Karanganjar geboren pleeg
den geslachtsnaam van Khnm aan te nemen;
dochter Jeanette de Wuard te vergunnen zich voortaan
3.1 October 1934, no. 25, aan Christine, minderjarige
te noemen Jeanette Franpuemont de Waard;
pleegdochter van V. Portier, te Batavia-Centrum, te
11. de Camillus Stichting, te Baudoeng, aan Johannes te
vergunnen den geslachtsnaam Portier aan te nemen;
vergunnen den geslachtsnaam Santhugens aan te nemen;
4.1 October 1934, no. 26, aan Chtitiaan Leonard e n
12. Haclji Mohamad Saleh bin Suidtiah, te Bandjermasin,
Herman, minderjarige pleegkinderen van J. H. Prevoo,
hem te vergunnen den geslachtsnaam Saleh aan te nemen;
te Bandoeng, te vergunnen den geslachtsnaam Scheepe
13. E. H. J. Noronha, te Bandoeng, zgn m nderjarigen pleeg
aan te nemen ;
zoon Henri Johan Otto te vergnnnen den geslachtsnaam
5.4 October 1934, qo. 26, aan Hadji Choesen, als kind
Noronha aan te nemen;
genaamd Samiadi Prajitno, te Sidhoardjo (Oost-Java),
14. R. Reijnaers, te Meester-Cornelis, ztn minderjarige
te vergunnen den geslachtsnaam Choesen aan te nemen;
pleegdochter, bQ den doop genaamd Henriette, te ver6.4 October 1934, no. 27, aan Islam Sosroàdilcoesoe#zo, te
gunnen den qeslachtsoaam Reijnaers aan te nemen;
Djokjakarta, te vergunnen den geslachtsnaam Sosroadi16. Hermanus Robin Negerte Kippuw, te Semarana, zön
koesoemo aan te -nemen;
echtgenoote te vergunnen dea ge.sl&tsnaam Jatin
7.4 October 1934, no. 28, aan Ea$ii Markan, te Soerabaja,
aan te nemen;
te vergunnen den geslachtsnaam Murkan aan te nemen ;
16. J. D. Pijman, te Malang, zgn minderjarigen pleegzoon
8.4 October 1934, no. 29, aan Raden Hadji Achmad Zaini,
Mux Beer, geboren te Malang 13 Juli 1931, te verte Blega (Oost-Java), te vergunnen den geslachtsnaam
gunnen zön geslachtsnaam Beer te veranderen in dien
Zaini aan te nemen;
van Pijman ;
9.18 October 1934, no. 2, aan Josephina, minderjarige
RP, +M. Fraeyhoven, eohtgenoote van H. Scuiter, te Bapleegdochter van wijlen G. te Grotenhuis - wiens
tavia, haar_ minderjarigen wettigen zoon Albert Paul
weduwe C. Schumacher te Bandoeng woont - te verZimmerman,‘geboreu te Batavia 23 Angustns 1925 uit
gunnen den geslachtsnaam te Grotenhuis aan te nemen.
haar vorig huwelijk met A. Zimmerman, te vergunnen
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Algemeene KennIsgevingen.
*
.

Benoeming van gewotie leden.
De gewone leden van het Genootscha worden op voordracht van ten min s t e één 1 i d, na gephouden ballotage,
door het Bestuur benoemd.
Opgave van candidaat-leden gelieve men te richten tot
den Secretaris.

Bibliotheek en Verzamelingen vaa het Genootschap.
D e V e r z a m e l i n g e n v a n h e t Genootsohap, inclusief de Bibliotheek, gevestigd BZsyen&r# 5 te
‘8-&avmhage, zijn voor de leden toegankelak ieder en
M a a n d a g v a n S+--12 en van 2-5 uur.
~~

Inlichtingendienst.
Contributie.
T
e
n
behoeve.van
de leden is een inlichtingenDe jaarldksche contributie voor de gewone leden
dienst ingesteld, die tegen onderstaand tarief uit de
bedraagt f lO.-, ingaande op 1 Januari.
Men gelieve deze te voldoen door storting vóór 1 talruke verzamelingen, welke het Genootschap ten dienste
Maart op postrekening na. 20910 van den ,,Penning- 1 staan, gegevens ,op genealogisch en heraldisch gebied
m,eester van het Genootschap” of door toezending ’ verstrektVoor de beantwoording van elke gestelde vraag
per postwissel aan diens adres (Jhr. H. Trip, Naseauwordt bij de inzending aan het Bureau van het GeZuylensteinstraat 6, ‘843ravenhagè).
Na 1 Ma ar t zal over de verschuldigde contributie : nootschap een bedrag van f 0.50 in postzegel8 ingemet verhooging vau inningskosten worden beschikt. , wacht, met dien verstande, dat inlichtingen op verschillende
Nieuwe leden, die in den loop van het jaar tot het vragen, in één brief samengevat, elk afzonderlijk in rekening
Genootschap toetreden, gelieven hunne contributie op de ~ worden gebracht. Wanneer er echter aanleiding bestaat
hierboven aangegeven wijze te voldoen vóór het verstrijken / om verschillende vragen in verband met haren aard als
vraag te beschouwen, kan - ter beoordeeling door
van de maand, volgende op die van hunne benoeming, bij 1t één
het Bestuur
- dit tarief worden verlaagd.
gebreke waarvan als boven zal worden gedisponeerd.
Vragen, welke niet van het versehuldigde bedrag z@
Opzegging moet geschieden vóór 1 December t I vergezeld, worden onbeantwoord terzijde gelegd.
voorafgaande aan het Genootschapsjaar, met ingang waarDen leden wordt ernstig in overweging gegeven slechts
van men zdn lidmaatschap wenscht te beeindigen.
dan een beroep op de kolommen van het Maandblad
Dezelfde bepalingen gelden m.m. voor de ab o n n e- / te d oen, wanneer de inlichtingendienst geen uitkomst
mentsgelden.
/ mocht bieden.
Abonnementen op het Maandblad.
Voor niet -leden van het Genootschap, alsmede voor
bibliotheken en archieven, is het Maandblad verkrugbaar tegen eene abonnementsprijs van f lO.-.
Men gelieve zich hiervoor op te geven bij den Red acteur van het Maandblad.
Zie voor de wijze van betaling hierboven onder: Contributie.

Overdrukken.
Indien van bijdragen voor het Maandblad o v er d r u k ke n
worden gewenscht, moet hiervan, onder opgave van het
benoodigde aantal,reeds bij de toezending der copie
aan den Redacteur kennis worden gegeven.
De prijs bedraagt voor 1-15 expl. fl.-, f 2.-, f 3.-,
en f 4.- respect. voor i,+, 2 en 1 heel vel (lö blz.), waarbij
in het oog te houden is, dat 1 blz. der overdrukken ongeveer overeenkomt met Q kolom van het Maandblad. Voor
meer dan 15 exempl. treedt eene matige verhooging in.
Medewerkers, die zich met ex t r a -nu m m er s van het
Maandblad zouden willen tevreden stellen, kunnen deze
verkrijgen a f 0.25 per stuk. Aangezien deze nummers
echter speciaal voor de aanvragers moeten worden gedrukt,
is ook in dis geval opgave van het gewenschte aantal bij
de toezending der copie noodzakelijk.

Maandelijksche Bijeenkomsten.
Op den eersten Maandag van iedere maand,
des n.m. ten 44 ure, hebben ledenbijeenkomsten plaats
en wel gedurende de maanden October tot en met
Mei in Café-Restaurant Je Kroon”, Spui 10, te ‘8-Gravenhage en gedurende de maanden Juni tot en met
S ep t em b er in Hôtel Witte Brug te Scheveningen.
. Wanneer de eerste Maandag der maand op een erkenden
Christelijken feestdag valt, heeft de bijeenkomst eene week
later plaats.
Bovendien hebben op den eersten Zaterdag der
maanden October tot en met Juni, des n.m. ten
3 ure, in het gebouw Zwzingstraat 21 te Arnhem bijeenkomsten plaats van de Groep van in Gelderland wonende
leden. Deze bijeenkomsten zijn ook voor de overige leden
van het Genootschap toegankelijk.

Wekelijksche Portefeuille.
Voor de te”s -G ra v en h ag e woonachtige leden bestaat
gelegenheid zich te abonneeren op eene wekelijksche
portefeuille met tijdschriften, waarvoor hunne jaarlijksche contributie met f 5.- wordt verhoogd.
Men gelieve zich hiervoor op te geven aan het Bureau
van het Genootschap, waarheen ook alle correspondentie, de portefeuille betreffende, dient te worden gericht.

Losse exemplaren en oude jaargangen
van het Maandblad.

Naamsverandering en naamsaannetnin&

Losse exemplaren van het Maandblad zijn, voor zoover
leverbaar, aan het Bureau van het Genootschap
verkrijgbaar ef l.-. Voor complete oude jaargangen
is de prijs vastgesteld in verhouding tot de grootte van
den aanwezigen voorraad.

Aan belanghebbenden, die tegen op pag. 3 van den omslag
medegedeelde aanvragen om naamsverandering of naamsaanneming bezwaarschriften zouden wenschen in te
dienen, wordt in overweging gegeven zich voor inlichtingen
te wenden tot den Secretaris.
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derjarige pleegdochter, bg den doop genoemd Jucoba
‘Wilhelmine Eveline, te vergunnen den geslachtsnaam
van Blijenburgh aan te nemen ;
9. C. H. Rijshouwer, te Tjimahi (West-Java), aan zijn
minderjarige pleegdochter, bij den doop genoemd Diederika Johanna Margaretha, te vergunnen den geslachtsnaam R(jshouwer aan te nemen.

der maand December van het jaar 1934 gepubliceerd de navolgende hier te lande gedane verzoeken om naamsverandering:
Bij Koninklijk besluit is toegestemd:
1. van Petrus Johannes val Egmond, ten behoeve van de
1.17 Juli 1934, no. 57, dat 10. Egbert Lokhorst, geboren
minderjarige Emma Bruynes tot het veranderen van
te Groningen 24 Mei lU27, zgn geslachtsnaam verandere
dezer geslachtsnaam Brerynes in dien van vaz Egmond;
in dien van Seubring; 20. Jan Pieter Leur, geboren te
2. van Frederik Gerrit Massee, te Naarden, als voogd
den Helder 20 Maart 1929, zön geslachtsnaam verandere
over Elisabeth Maria Jansen, tot het veranderen van
in dien van Rijkers Leur;
dezer geslachtsnaam Jansen in dien van Massee;
2.4 December 1964, n*. 40, dat 10. Christiaan Antonius
3. van Nane Klomp en Jetske van Houte?a, echtelieden, te
KZop, géboren te Amsterdam 6 Augustus 1910, en diens
Donkerbroek gem. Ooststellingwerf, ten behoeve van
minderjarige wettige nakomelingen, den geslachtsnaam
den minderjarige Jan Pieter Hofmans, tot het veranderen
veranderen in dien van Bekker; 20. Johannes Hubertus
van diens geslachtsnaam Hofmans in dien van Klomp;
Cruijer, geboren te ‘s-Gravenhage 20 Februari 1928,
4. van Douwe Cfeerdink, fabrieksarbeider, te Leeuwarden,
zën geslachtsnaam veranderen in dien van Röhrig; 30.
en zijn echtgenoote Sgke Kuperus, als voogd en toeziende
Mathilde Rosalie Deplnce, geboren te ‘e-Gravenhage 5
voogdes over Minke van der Veen, geboren 19 Januari
Maart 1917, haar geslachtsnaam verandere in dien van
1929, dochter van Minke van cEer Veen, tot het verHoeaders; 40. Johanna Brugman, geboren te Kerkrade
anderen van dezer geslachtsnaam van der Veen in dien
19 Juni 1928, haar geslachtsnaam verandere in dien
van van der Veen Geerdink;
van Holtus.
6. van Qosewina Lot&a Feekes, te Deventer, als moedervoogdes over haar minderjarige kinderen Helena Johanna
Bd besluit van den Gouverneur-Generaal van
Madini en Leo Moeddrik, ter bekoming van toestemming,
dat deze den geslachtsnaam Eeekes zullen mogen aan- Nederlanasch-lndi& is g o e d g e von d en :
nemen ;
1.30 October 1934, no. 25, aan Hadji Abdulkarim Haroen,
6. Bernardus Cfijsbertus Senstius en Jacques George Le
te Gedangan (Oost-Java), te vergunnen den geslachtsComte, beiden te ‘s-Gravenhage, als voogd en toeziende
naam Haroen aan te nemen ;
voogd over de minderjarige Johanna Bermina Le Comte,
2.30 October 1934, no. 26, aan Soerowirjono, te Soerabaja,
geboren te ‘s-Gravenhage 22 Februari 1918, tot het
te vergunnen den geslachtsnaam Soerowirjono aan te
veranderen van dezer geslachtsnaam Le Comte in dien
nemen;
. 1.
__ -yaB &y&&#__-__ -~~ 3%) October-f934;~,~ 0212 ;wlczwclauz9s
Indralaja (Palembang), te vergunnen den geslachtsnaam
Aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandschd
Ndiman aan te nemen ;
Iodii! hebben verzocht:
4.30 October 1934, no. 28, aan Rad.en Ma8 Wirosoegondo,
te Solo (Soerakarta), te vergunnen den geslachtsnaam
1. J. Pfuff, te Jogjakarta, aan ziju minderjarigen pleeg
Wirosoegondo aan te nemen;
zoon, bij den doop genaamd Martinua Ferdinandus, te
5.30 October 1934, no. 29, aan Jacob Damopoli, te Poervergunnen den geslachtsnaam Pfiiff aan te nemen;
woredjo (Midden-Java), te vergunnen den geslachtsnaam
2. L. F. Kegelmann, te Medao, aan zijn minderjarige pleegDjosari aan te nemen ;
dochter, bij den doop genaamd Lientje, te vergunnen den
6.30 October 1934, no. 30, aan Maria, zich noemende
geslachtsnaam Kegelmann aan te nemen;
Bfaria van Kempen, te Batavia, te vergunnen den ge3. J. A. Smit, te Semarang, aan de minderjarige natuurslachtsnaam van Kempen aan te nemen ;
lijke niet erkende kinderen Astgusta, Cornelia en &fari
7.30 October 1934, no. 31, aan Maximian Stephan Ferte vergunnen den gesllchtsnaam Smit aan te nemen;
dinand, wd. le. klerk (met den titel van Qden commies)
4. vrouwe J. F. Leidelmeijer, te Soerabaja, aan haar minbij den Dienst der Algemeene Pakhuizen te Soerabaja,
derjarige pleegdochter, bij den doop genaamd Hetty, te
en zdne echtgenoote Tita Theresia te vergunnen de gevergunnen den geslachtsnaam Leidelmtijer aan te nemen;
slachtsnamen onderscheidenlak Ferdinand en Soedjilah
5. F. E. van der Sar, weduwe van H. Q. de ViUeneuve,
aan te nemen ;
te Soerabajs, aan Léon Gerard van der Sar, geboren
8.31 October 1934, no. 28, aan Marie Adolphine van Ztip,
te Ngandjoek 23 December 1913, te vergunnen zQn
geboren te Magelang (Midden-Java) 6 October 1910,
geslachtsnaam van der Sar te veranderen in dien van
pleegdochter van Lassimah, weduwe van H. Jenni, te
cie Villeneuve;
Djokja (Jogjakarta), te vergunnen haren geslachtsnaam
6. Hadji Abdoel Malik, te Pematang Siantar (Oostkust
van Zijp te veranderen in dien van van Zijp Jenni;
van Sumatra), hem te vergunnen den geslachtsnaam
9.2 November 1934, no. 6, aan Pauline Hagenbeek, geMalik aan te nemen ;
boren te Soerabaja 9 September 1909, te vergunnen
7. E. Ooms en zijn echtgenoote T. Meijer, te Krawang
haren geslachtsnaam Hagenbeek te veranderen in dien
(WestJava), aan hun minderjarigen pleegzoon Frederik
van Schwab Hagenbeek;
Kara Boerboom, geboren te Madioen 30 Juli 1929, te vergunnen zijn geslachtsnaam Boerboom te veranderen in 10.6 November 1934, no. 36, aan Dtijem, zich noemende
Dasijern Johanna, weduwe van Dete, te Magelanp (Middien van Ooms;
den-Java), te vergunnen den geslachtsnaam Johanna
8. B. J. van Blijenburgh en zOn echtgenoote N. 8. Nio?wlai,
aan te nemen.
. cultuur-onderneming Krebet (Oost-Java), aan hun min-
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Algemeene Kennisgevingen.
.

Benoeming van gewone leden.

Bibliotheek en Verzamelingen van het Genootschap.

De gewone leden van het Genootecha worden op voordrachtvan ten minste Bén lid, na ge% ouden ballotage,
door het Bestuur benoemd.
Opgave van candidaat-leden gelieve men te richten tot
den Secretaris.

De Verzamelingen van het Genootsohap, inclusief de Bibliotheek, gevestigd Blcye&wg 5 te
‘&3ravenhage, zijn voor de leden toegankelijk i e de ren
M a a n d a g v a n 9$-12 en van 2-5 uur.
~~

Contributie.

Inlichtingendienst.

Ten behoeve ,van de leden is een inlichtingenDe jaarlijksche contributie voor de gewone leden
dienst ingesteld, die tegen onderstaand tarief uit de
bedraagt f lO.-, ingaande op 1 Januari.
Men gelieve deze te voldoen door storting vóór 1 talreke verzamelingen, welke het Genootschap ten dienste
Maart op postrekening n*. 20910 van den ,,P enning- staan, gegevens ,op genealogisch en heraldisch gebied
meester van het Genootschap” of door toezending ’ verstrekt.
Voor de beantwoording van elke gestelde vraag
per postwissel aan diens adres (Jhr. H. Trip, Na8auwordt bij de inzending aan het Bureau van het Gei!@&nsteinetraat 6, ‘8-&-avenhagk).
Na 1 Maart zal over de verschuldigde contributie I nootschap een bedrag van f 0.50 in postzegels ingemet verhooging van inningskosten worden beschikt. 1 wacht, met dien verstande, dat inlichtingen op verschillende
Nieuwe leden, die in den loop van het jaar tot het vragen, in één brief samengevat, elk afzonderlijk in rekening
Genootschap toetreden, gelieven hunne contributie op de 1 worden gebracht. Wanneer er echter aanleiding bestaat
hierboven aangegeven wijze te voldoen vóór het verstraken 1 om verschillende vragen in verband met haren aard als
van de maand, volgende op die van hunne henoeming, bij één vraag te beschouwen, kan - ter beoordeeling door
het Bestuur - dit tarief worden verlaagd.
gebreke waarvan als boven zal worden gedisponeerd.
Vragen, welke niet van het versehuldigde bedrag zin
Opzegging moet geschieden vóór 1 December, vergezeld, worden on b e a n t w o o r d terzijde gelegd.
voorafgaande aan het Genootschapsjaar, met ingang waarDen leden wordt ernstig in overweging gegeven slechts
van men zijn lidmaatschap wenscht te beeindigen.
dan een beroep op de kolommen van het Maandblad
Dezelfde bepalingen gelden m.m. voor de ab o n n e- te doen, wanneer de inlichtingendienst geen uitkomst
mentsgelden.
mocht bieden.
~~

Abonnementen op het Maandblad.

Maandelijksche Bijeenkomsten.

Voor nie t-leden van het Genootschap, alsmede voor I
Op den eersten Maandag van iedere maand,
bibliotheken en archieven, is het Maandblad ver- des n.m. ten 44 ure, hebben ledenbijeenkomsten plaats
krlgbaar tegen eene abonnementsprijs van f 10.-.
/ en wel gedurende de maanden October tot en met
Men gelieve zich hiervoor op te geven bij den Red a c- M ei in Café-Restaurant ,,de Kroon”, Spui 10, te ‘8Gravtnteur van het Maandblad.
hage en gedurende de maanden J u.ni tot en met
Zie voor de waze van betaling hierboven onder: Con- 1 September in Hôtel Witte Brug te Scheveningen.
tributie.
_ Wanneer de eerste Maandag der maand op eeu erkenden
I Christelijken feestdag valt, heeft de bijeenkomst eene week
Overdrukken.
/ later plaats.
Indien van bijdragen voor het Maandblad overdrukken ~
worden gewenscht, moet hiervan, onder opgave van het 1 Bovendien hebben op den eersten Zaterdag der
benoodigdeaantal,reeds bij de toezending der copie1 maanden October tot en met Juni, des n.m. ten
3 ure, in het gebouw hloningstraat 21 te Amhm bijaan den, Redacteur kennis worden gegeven.
De prijs bedraagt voor 1-15 expl. f l.-, f 2.-, f 3.-, eenkomsten plaats van de Groep van in Gelderland wonende
leden. Deze bijeenkomsten zijn ook voor de overige leden
en f 4.- respect. voor ), &, 2 en 1 heel vel (16 blz.), waarbG
i
in het oog te houden is, dat 1 blz. der overdrukken onge- ~ van het Genootschap toegankeltik.
veer overeenkomt met Q kolom van het Maandblad. Voor
Wékelijksche Portefeuille.
meer dan 15 exempl. treedt eene matige verhooging in.
Voor
de
te”s
-G ra v en h a g e woonachtige leden bestaat
Medewerkers, die zich met extra - nu m m er s van het /
Maandblad zouden willen tevreden stellen, kunnen deze ~gelegenheid zich te abonneeren op eene wek elij ks uh e
verkrijgen a f 0.25 per stuk. Aangezien deze nummers 1 portefeuille met tijdschriften, waarvoor hunne jaarechter speciaal voor de aanvragers moeten worden gedrukt, lijksche contributie met f 5.- wordt verhoogd.
Men gelieve zich hiervoor op te geven aan het Bureau
is ook in dit geval opgave van het gewenschte aantal bij i
van het Genootschap, waarheen ook alle corresponde toezending der copie noodzakelijk.
j dentie, de portefeuille betreffende, dient te worden gericht.
Losse exemplaren en oude jaargangen
;

van het Maandblad.

Naamsverandering ‘en rtaamsaannemin&

Losse exemplaren van het Maandblad zijn, voor zoover
leverbaar, aan het Bureau van het Genootschap
verkrijgbaar àf l.-. Voor complete oude jaargangen
is de prijs vastgesteld in verhouding tot de grootte van
den aanwezigen voorraad.

Aan belanghebbenden, die tegen op pag. 3 van den omslag
medegedeelde aanvragen om naamsverandering of naamsaanneming bezwaarschriften zouden wenschen in te
dienen, wordt in overweging gegeven zich voor inlichtingen
te wenden tot den Secretaris.
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der maand Januari van het jaar 1936 gepubliceerd de navolgende hier te lande gedane verzoeken om naamsverandering:
1. van IJsbrand Buàs Kzn., te Leeuwarden, ten behoeve
van den minderjarige Antoon Baumann, tot het veranderen van diens geslachtsnaam in dien van Bacis;
2. van Petrus Wilhelmus Bakker en Christina Bruist,
echtelieden. te Haarlem, ten behoeve van Anna Maria
Kokkelhoren, geboren te.Ameterdam 13 Augustus 1926,
tot het veranderen van dezer geslachtsnaam Kokkelhoren
in dien van Bakker;
3. van Cornelis Dekker, te Krabbendam gem. Warmenhuizen, ten behoeve van de minderjarige Johanna Helder,
tot het veranderen van dezer geslachtsnaam HeZder in
dien van Dekker;
4. van Johan Qcrhard Wooldrik en Johangza Frederika
Heintje Louwes, echtelieden, te Enschede, ten behoeve
van de minderjarige Apmie Halff, tot het veranderen
van dezer geslachtsnaam Halff in dien van Wooldrik;
6. van Johannes Marinus Lievaart, te NOrnegen, als voogd
over Emmy Uithof, tot het veranderen van dezer geslachtsnaam Uithof in dien van Lievaart;
6. van F. Haverkorn en T. M. de Roos, echtelieden, te
‘s-Gravenhage, ten behoeve van den minderjarige Ernst
.~-.Jacgttd~tiraaf.-~-ot het veranderen van. diens geI > ., slaohtsnaam de Graaf in dien van Haverkorn;
7. van WilZem Brake& te Utrecht, tot het veranderen van
diens geslachtsnaam Brakelé in dien van Ras;.
8. van Franciscus Wilhelmus Antonius Tomas, te Amsterdam, ten behoeve van den minderjarige Hans van der
Velde, tot het veranderen van diens geslachtsnaam van
der Velde in dien van Tomas;
@. van François Dassen, postbeambt& en Maria Josephina
Frederiku, echtelieden, te Maastricht, als voogd en toeziende voogdes over de minderjarige Johanna Muria
Dewinden, tot het veranderen van dezer geslachtsnaam
Dewinden in dien van Dassen;
10. van Pieter Simon Mijnlief en Helena Maria van Hulst,
echtelieden, te ‘s-Gravenhage, ten behoeve van de minderjarige Dina Jongeneelen, tot het veranderen van dezer
geslachtsnaam Jongeneelen in dien van Mijnlief.
Aan den Gouverneur-Generaal van NedetlandschIndië hebben verzocht:
1. J. D. Broers en zIn echtgenoote Soedarsiejens, te Pamekasan (Oost-Java), hun minderjarigen pleegzoon, JOhannes Petrus de Blaer, geboren te Semarang 20 Januari
1927, te vergunnnen zdn geslachtsnaam de Blaer te veranderen in dien van Broers;
2.8. Veldhoedt, te Pati (Midden-Java), zijn minderjarigen
pleegzoon, bij den doop genaamd Adam Nono, te ver
gunnen den geslachtsnaam Vcldhoedt aan te nemen;
/

3.8. J. Pieroelie en zijn echtgenoote Toto, te Jogjakarta,
hun minderjarigen zoon, Artitide Irieudonné, te vergnnnen den geslachtsnaam BeroeZie aan te nemen;
4. I%xdii Achmad K@Ziosbi, te Tandjong Karang, hem te
vergunnen den geslachtsnaam Kaiiosbi aan të.nemen.
Bjj KoninkliJk

besluit is toegestemd:

1.11 Augustus 1934, ny. 12, dat 10. Allan Leslie Ponsonby, geboren te Londen 16 Mei 1927, Z@I geslaohtsnaam verandere in dien van Rmscmby Suringa; 2..
Alexandra Française Georgine Bouw+nans, geboren te
‘a-Gravenhage 14 AngnetÜa 1914, haar gesïaohtsnaam
verandere in dien van Nieuwenhup;
2.8 October 1934, no. 52, dat 1°. Catharina Maria Bos,
geboren te Leiden 13 Juni 1931, haar geslachtsnaam
verandere in dien van Spiering; 20. Berendina Theoclora
de Lassucpuère, geboren te Arnhem 18 Januari 1929,
haar geslachtsnaam verandere in dien van Blank&;
3.8 November 1934, no. 53, dat Fraw Scheringu, geboren
te Brunssum 21 April 1932, zön geslachtsnaam verandere in dien van Sckerizgo Mvdema;
4.7 Januari 1936, no. 34, dat 1”. aacijer Lvpes Cardozo,
geboren te Amsterdam 14 Augustus 1928, z@r geslachtsnaam verandere in dien van Brilleman Lopcs
Cardozo; 20. Petrus Maria Vmnmlen, geboren te Slier10
27 November 1925, zijn geslachtsnaam verandere in
dien van van Dongen ; 30. Frans Hartog Geuskens, ge-,
boren te Utrecht 5 December 1918;zijn geslachtsnaam
verandere in dien van Gouders..
_~ _____
BV bë%lüi-Vän deö Göuverneur-GeoeraIiI v a n
Nederlandsch-Indië is go e d ge vond en :
1.27 November 1934, no. 42, aan Tjokroprajitno. vroeger
genaamd Moestudjab, te Soerabaja, te vergunnen den
geslachtsuaam Asmo aan te nemen;
2.28 November 1934, uo. 20. aan Baden Boesono, te Semarang. te vergunnen den geslachtsnaam de Slimmerd
aan te nemen;
3.28 November 1934, no. 21: aan Catharina Tasminah,
echtgenoote van Zaphyrinus SamoeZl Tidajo, te Bandoeng, te vergunnen den geslachtsnaam Tasminah aan
te nemen;
4.8 December 1934, no. 21, aan Raden Mohamad Singgih,
te Tjepoe (Midden-Java), te vergunnen den geslachtenaam Tjokroboesono aan te nemen ;
5.10 December 1984, no. 28, aan Johannes Herman en
Hslena, minderjarige pleegkinderen van J. 8. L. Hes,
te Bandoeng, te vergunnen den geslachtsnaam Hes aan
te nemen;
6.10 December 1934, no. 29, aan Hadji Avandi, te Soerakarta, te vergunnen den geslachtsnaam ‘Avandi aan
te nemen;
7.10 December 1934, no. 30, aan Mohamad Soedibijo, le.
luitenant der infanterie, te vergunnen den geslachtsnaam
Soedibìjo aan te ,nemen ;
8.11 December 1934, no. 29, aan Johan Cornelis, zich
noemende Johan Cornelis Burkens, drukker bU de Lands-

drukkerij, te vergunnen den geslachtsnaam Burketw
aan te nemen ;
9. 11 December 1934, no. 30, aan Aramis, zich noemende
Aramis Fisscher, ambtenaar 4’. kl. bl de Post-, Telegraaf- en Telefoondienst te Soerabaja, te vergunnen den
geslachtsnaam Tisscher aan te nemen ;
10.11 December 1934, no. 31, aan Ponijem, echtgenoote
van Willem Dirk Johun Samallo, Europeesch sergeant
schrqver, algem. stamb. no. 89590, te vergunnen den
geslachtsnaam Djodarjo aan te nemen ;
ll. 11 December 1934, no. 32, aan Emma Armi, echtgenoote van Johannes Warokku, te Lawang (Oost-Java),
te vergunnen den geslachtsnaam Warokka aan te nemen;

12.24 December 1934, no. 31, aan Hadji Moestopo te
vergunnen den geslachtsnaam Moestopo aan te nemen;
13.24 December 1934, no. 32, aan Hadji Moehamad, te
Meester-Cornelis, te vergunnen den geslachtsnaam Moehamad aan te nemen.
Bij resolutie van ‘den Gouverneur van Suriname
d.d. 20 November 1934, no. 3714, is aan Alfred Martinus
David ,, Tjon Akien” toestemming verleend zijn peslachtsnaam, dien van zijn kinderen Cecilia Hermin, Polly Howardiae en Sonia Lucretia en dien van zijn pleegkinderen
Aiaa Graziella ,,Meijer” en Willem Gerhard Alfred ,,Ramirez” te veranderen in dien van Aiken.
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Algemeene Kennisgevingen.
Benoeming van gewone leden.

Bibliotheek en Verzamelingen van het Genootschap.

De -gewone leden van het Genootschap worden op voordracht van ten minste één lid, na gehouden ballotage,
door het Bestuur benoemd.
Opgave van candidaat-leden gelieve men te richten tot
den Secretaris.
_

De Verzamelingen van het Genootschap, inclusief de Bibliotheek, gevestigd Bleymburg 5 te
‘s-Gravenhage, zijn voor de leden toegankeluk i e deren
M a a n d a g v a n 94-12 en van 2-5 uur.

Contributie.

Inlichtingendienst.

Ten behoeve van de leden is een inlichtingenDe jaarlijksche contributie voor de gewone leden
dien 3 t ingesteld, die tegen onderstaand tarief uit de
bedraagt f lO.-, ingaande op 1 Januari.
Men gelieve deze te voldoen door storting vóór 1 talrijke verzamelingen, welke het Genootschap ten dienste
Maart op postrekening no. 20910 van den ,,Penning; -staan, gegevens op genealogisch en heraldisch gebied
meester van het Genootschap” of door toezending verstrekt.
Voor de beantwoording van elke gestelde vraag
per postwissel aan diens adres (*Jhr. H. Trip, Nassauwordt bij de inzending aan het Bureau vau het GeZuylensteinstraat 6, ‘s-Gravenhage).
Na 1 Maart zal over de +verychuldigde contributie nootschap een bedrag vau f 0.50 in postzegels ingemet verhooging van inningykosten worden beschikt. wacht, met dien verstande, dat inlichtingen op verschillende
vragen, in één brief samengevat, elk afzonderlijk in rekening
Nieuwe leden,.die in den loop van he,t jaartot het worden gebracht. Wanneer er echter aanleidtng bestaat
Genootschap toetreden, gelieven hunne contributie op de om verschillende vragen in verband met haren aard als
hierboven aangegeven wuze te voldoen vóór het verstrijken één vraag te beschouwen, kan - ter beoordeeling door
van de maand, volgende op die van hunne henoeming, bij het Bestuur - dit tarief worden verlaagd.
gebreke waarvan als boven zal worden gedisponeerd.
Vragen, welke niet van het versohuldigde bedrag zijn
Opzegging moet geschieden vóór 1 December, vergezeld, worden o n b e an t w o o r d terzijde gelegd.
voorafgaande aan het Genootschapsjaar, met ingang waarDen leden wordt ernstig in overweging gegeven slechts
van men zijn lidmaatschap wenecht te beeindigen.
dan een beroep op de kolommen van het Maandblad
Dezelfde bepalingen gelden m.m. voor de ab o n n e- te doen, wanneer de inlichtingendienst geen uitkomst
mentsgelden.
mocht bieden.

Abonnementen op het Maandblad.

Maandelijksche Bijeenkomsten.

Voor niet - 1 e d en van het Genootschap, alsmede voor
Op den eersten Maandag van iedere maand,
bibliotheken en archieven, is het Maandblad ver- des n.m. ten 46 UP e, hebben ledenbijeenkomsten plaats
krugbaar tegen eene abonuementspr@ van f lO.-.
en wel gedurende de maanden October tot en met
Men gelieve zich hiervoor op te geven bij den Red a c- Mei in Café-Restaurant ,,de Kroon”, Sptii 10, te ‘s-&aventeur van het Maandblad.
hage en gedurende de maanden J uni tot en met
Zie voor de wijze van betaling hierboven onder: Con: S ep t e m b e r in Hôtel Witte Brug te Scheveningen.
tributie.
Wanneer de eerste Maandag der maand op een erkenden
Christelijken
feeytdag valt, heeft de bijeenkomst eene week
Overdrukken.
later plaats.
Indien van bijdragen voor het Maandblad o verdrukken
.Bovendien hebben op den eersten Zaterdag der
worden gewenscht, moet hiervan, onder opgave van het
‘maanden
tot en met Juni, des n.m. ten
benoodigde aantal,reeds bij de toezending der copie 3 “U ne, inOctober
het gebouw Koningstraat 21 te Arnhem bijaan den Redacteur kennis worden gegeven.
De prijs bedraagt voor 1-15 expl. f l.-, f 2.-, f 3.-, eenkomsten plaats van de Groep van in Gelderland wonende
en f 4.- respect. voor +, 9, Q en 1 heel vel (lö blz.), waarbij leden. Deze bijeenkomsten zan ook. voor de overige leden
in het oog te houden is, dat 1 blz. der overdrukken onge- van het Genootschap toepankeltik.
veer overeenkomt met 9 kolom van het Maandblad. Voor
Wekelijksche Portefeuille.
meer dan 16 exempl. treedt eene matige verhooging in.
Voor
de
te
‘Y
G r a v en h a ge woonachtige leden bestaat
Medewerkers, die zich met ex t r a - nu m m e r Y van het gelegenheid zich
te abonneeren op eene wekelijksche
Maandblad zouden willen tevreden stellen, kunnen deze port e f e u i 11 e met
tddschriften, waarvoor hunne jaarverkrijgen a f 0.25 per stuk. Aangezien deze nummers
lijkyche
contributie
met
f EI.- wordt verhoogd.
echter speciaal voor de aanvragers moeten worden gedrukt,
Men gelieve zich hiervoor op te geven aan het Bureau
is ook in dib geval opgave van het gewenschte aantal bij
van het Genootschap, waarheen ook alle correyponde toezending der copie noodzakelijk.
~dentie, de portefeuille betreffende, dient te worden gericht.

Losse exemplaren en oude jaargangen
van het Maandblad.

Naamsverandering en naamsaatmeming.
:..
“‘Ai;
bzlan~ghabbenden,
die tegen op pap. 3 van den omslag
Losse exemplaren vau het Maandblad zën, voor zooler (
leverbaar, aan het B UP eau van het Genootschap , medegedeelde aanvragen om naamsverandering of naams-aanneming bezwiaarschrifteu zouden wensehen in te
verkrijgbaara.fl.-.Voorcompleteou-ddb.jaargangen.‘~
is de prijs vastgesteld in verhouding tot de grootte van dienen, wordt in overweging gegeven zich voor inlichtingen
te wenden tot den Secretaris.
den aanwezigen voorraad.
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Officieele mededeelingen
betreffende naamsveranderingen en
naamsaannemingen.
In de Nederlandsche Staatscourant zijn in den loop
der maand Februari van het jaar 1935 gepubliceerd de navolgende hier te lande gedane verzoeken om naamsver audering en naamaaanneming:
1. van Willem George Emile d’Artillact Bril& Harer Majesteits gezant te Uaracas, Venezuela, om den geslachtsnaam d’drtallact Bril1 te mogen veranderen in dien
van d’drtillac Brill;
2. van Abraham Clasinus Wijkhuizen en Hendrica van
Egmond, echtelieden, te Amsterdam, ten behoeve van
den minderjarige Jan van Egmond, tot het veranderen
van diens geslachtsnaam van Egmond in dien van
WajkWuizen ;
3. van Cor-nelis Nieuwpoort, te Delfr, ten behoeve van de
minderjarige Wdhelmina’ Johanna Toonen, tot het veranderen van dezer geslachtsnaam Toonen in dien van
Nieuwpoort;

4 van Klaas Rinner en Antina Henderika Boerman, echtelieden, te Utrecht, de eerstgenoemde in zijn hoedanigheid van voogd over den minderjarigen Jan Kemp, tot
het veranderen van diens geslachtsnaam Kemp in dien
van Rinner ;
5. van A. W. Nugteren en J. C. Prein, echtelieden, te
Rotterdam, ten behoeve van de minderjarige Maria
Aplonia Huis, tot het veranderen van dezer geslachtsnaam Huis in dien van Nugteren;
6. van Willem Hendrik Hooft en Anna Ida Heerma van
_____&Voss. t,e %volle, tenbehoeve van hnnpu@
Hendrikus Joannes Viersen, geboren te Ginneken en
Bavel 16 Januari 1930, tot het veranderen van diens
geslachtsnaam Viersen in dien van Hooft;
7. van Frederik Hendrik Jan Jansen, te Amsterdam, tot
het veranderen vanzijn geslachtsnaam Jansen in dien
van Elcus;
8. van Francina Petronella, geboren te Tjisalak (N.O.-I.j,
wonende te ‘s-Gravenhage, den geslachtsnaam IreerrnaQen
re mogen aannemen.
Aan den Gouverneur-Generaal van NederlandschIndië hebben verzocht:
1. Mohamad Irfan Sosrokoesoemo, te Jogjakarta, hem te
vergnnnen den geslachtsnaam Sosrokoesoemo aan te
nemen ;
2. Mas Moestal, te Koedoes, hem te vergunnen den geslachtsnaam Moestal aan te nemen ;
3. de te Ms.gelang (Midden-Java) wonende:
a. Jan Paul, zich noemende Jan Paul Remmer&
b. Jan Willem, zich noemende Jan Willem Houben,
c. Willy Albert, zich noemende Willy Albert Keyner,
d. Eddy Albert, zich noemende Eddy Albert Keyner,
e. Anthonius. zich noemende Anthonius van Deursen,
f. Leendert, zich noemende Leenndert van der Valk,
c. Jan, zich noemende Jan van der Valk,
h. Erifs, zich noemende Frifs Heidenrich,
i. Alexander, zich noemende Alexander Clarenbach,
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j. Ideris, zich noemende Ideris Reinecke,
k. Josephus Gerardus, zich noemende Josephus Qerardus
Lutters,

1. Edcly, zich noemende Ecldy Moorman,
m. Bertus, zich noemende Bertus Hermans,
hun te vergunnen onderscheidenlijk de geslachtsnamen

Remmer& Houben, Keyner, van Deursen, van der Valk,
Heidenrich, Clarenbach, Reinecke, Lutters, Moorman en
Hermans aan te nemen;

4. Mas Kandoeroean Wiramihardja, te Hodjongsowang

( West-Java), hem te vergunnen den geslachtsnaam
Wiramihardja aan te nemen;
5. Hadji Jasin, vroeger genaamd Moenir, te Soerabaja,
hem te vergunnen den geslachtsnaam Jasin aan te nemen;
6. Dirk Siahaija, te Tjilat,jap (Midden-Java), aan ziju echtgenoote Maria te vergunnen den geslachtsnaam Soel
aan te nemen.
Aan den Gouverneur van Curaçao heeft verzocht:
Jacqueline Elisabeth Meerzorg, te Paramaribo, haar minderjarige dochter Cornelly Maria Meerznrg te vergunnen
haar geslachtsnaam te veranderen in dien van Priester.

Bij Koninklijk besluit is toegestemd:
1. 8 November 1934, no. 53, dat 10 Gezina Wilhelmina
Cornelia de Graas, geboren te Utrecht 12 Juli 1899,
haar geslachtsnaam verandere in dien van Schoot; 20
Antonius Leonardus Daamen, geboren t,e Oss 19 Februari
1931, zijn geslachtsnaam verandere in dien van van
Oostrum;
2. 16 Februari 1935, no. 52, dat Christina Maria Mulder,
’ _
--giP@teD&VAn--.-naam verandere in dien van Don.
~_.... _
BU besluit van den Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indië is g o e d,g e von d en :
1.2 Januari 1935, no. 15, aan Rachmat Moeliadi, te
Madioen (Oost-Java), te vergunnen. den geslachtsnaam
Moeljadi aan te nemen;
2.2 Januari 1935, no. 16, aan Mas Sroentoel, zich noemende Soekarno, te Buitenzorg, te vergunnen den geslachtsnaam Sastrokartono aan te nemen;
3. 2 Januari 1935, no. 17, aan Engkoem Natadimadja, te
Pameungpeuk (West-Java), te vergunnen den geslachtsnaam Natadimadja aan te nemen;
4.2 Januari 1935, no. 18, aan Atina, minderjarige pleegdochter van C. vas Rijn en diens echtgenoote Enfi, te
Malang, te vergunnen den geslachtsnaam van Riin aan
te nemen;
5.2 Januari 1935, no. 19, aan Ivonne, minderjarige pleegdochter van W. F. Adelerhof en J. Ch. F. Broers, te
Dampit (Oost-Java), te vergunnen den geslachtsnaam
Adelerhof aan te nemen ;
6.2 Januari 1935, no. 20, aan Nico Kassido, zich noemende
Nico Kassido Cassianas, en zijne minderjarige kinderen
Jan Willem Theodoor, Se@ Caecilia en Albert Marie,
te Medan, te vergunnen den geslachtsnaam Cassianus
aan te nemen ;

7. 2 Januari 1935, no. 2 1, aan Jemina Hermina, zich noe- 18.10 Januari 3935, no. 34, aan Thomas Edmond, mindermende Sorongsong, echtgenoote van H. Olsem, te Banjarigen pleegzoon van Th. E. Pieters, te Jogjakarta, te
doeng, te vergunnen den geslachtsnaam Herman aan
vergunnen den geslachtsnaam Pieters aan te nemen;
te nemen;
19.10 Januari 1935, no. 35, aan Maximiliaan, zich noe8.2 Januari 1935, no. 22, aan Nunny, zioh noemende
mende Maximiliaan Rvken, te Tandjoengkarang (LamNanny Denneweg, thans echtgenoote van Nicolaas Berpongsche Districten), te vergunnen den geslachtsnaam
narcl, te Meerster-Cornelis, te vergunnen den geslachtsRijken aan te nemen;
naam Denneweg aan te nemen ;
9.5 Januari 1935, no. 17, aan Mus Artimoenandar, te 20.10 Januari 1935, no. 36, aan Ecldy, minderjarigen pleegzoon van H. Scheurkogel en zijne echtgenoote J. PieplenSemaraog, te vergunnen den geslachtsnaam Notodanocdjo
bosch, te Sindanglaoet (West-Java), te vergunnen den
aan te nemen;
geslachtsnaam Scheurkogel aan te nemen ;
10. 5 Januari 1935, no. 18, aan Justine Eveline Menangka,
minderjarige pleegdochter van A. Meijer en echtgenoote, 21.14 Januari 1935, no. 41, aan Payan Hoetan Galoeng,
te Pematang Siantar (Oostkust van Sumaira), te verte Bnndoeng, te vergunnen haren geslachtsnaam Yegunnen den geslachtsnaam Hoetagaloeng aan te nemen ;
nangka te veranderen in dien van Meijer;
11.5 Januari 1935,nO. 19, aan Suzanna, zich noemende 22.19 Januari 1935, no. 22, aan Jan, zich noemende Jan
Veetman, August, zich noemende August Veetman, en
Suzanna Dittberner, te Meester-Cornelis, te vergunnen
Frits, zich noemende Frits Veetman, te Semarang, te
den geslachtsnaam Dittberner aan te nemen;
vergunnen den geslachtsnaam Veetman aan te nemen;
12.9 Januari 1935, no. 26, aan Ngatman, te Soerabaja, te
23.
19 Januari 1935, no. 23, aan Noeralam, minderjarigen
vergunnen den geslachtsnaam Pieter aan te nemen;
zoon vau Ramelah, echtgenoote van F. El H. Voorstad,
13.9 Januari 1935, no. 27, aan Ahmad Ramali, Gouverte Bandjermasin, te vergunnen den geslachtsnaam Voornements Indisch arts, te Raba (Timor en Onderhoorigstad aan te nemen ;
heden), te vergunnen den geslachtsnaam Ramali aan
24.19
Januari 1935, no. 24, aan Willem Antonius, minte nemen;
derjarigen
pleegzoon van de weduwe M. 8. C. Lidger14.10 Januari 1935, n?. 30, goed te keuren, dat door
wood, geboren Cdkoen, te Soerabaja, te vergunnen den
wijlen Hadji Apandi, te Kanten (Oost-Java), de gegeslachtsnaam Antonius aan te nemen;
slachtsnaam Apandi is aangenomen ;
25.19
Januari 1935, no. 25, aan Freddy, minderjarigen
15.10 Januari 1935, no. 31, aan Puinem, bd den doop gepleegzoon
van mevrouw M. H.F. Ch. Lamsfus, geboren
naamd Anna, minderjarige pleegdochter van B. Conen,
Schreuder, te vergunnen den geslachtsnaam Schreuder
te Jogjakarta, te vergunnen den geslachtsnaam Conen
aan te nemen;
aan te nemen;
3
2
,
aan
H&b
gelar
,yoetan
26.21
Januari 1935, no. ôl, aan Raden Karma&, te Djom16. 10 .Tannari 1985, no.
bang (Oost-Java), en zone minderjarige kinderen Annie
Djuinoeddin, te Soengai Batang Manindjau (Sumatra’s
Rudolfin en Reginald Paul te vergunnen den geslachtsWestkust), te vergunnen den geslachtsnaam Abdulnaam Curnadie aan te nemen ;
rachman aan te nemen;
17.10 Januari 1935, no. 33, aan Christian Bernardus 27.23 Januari 1935, no. 22, aan Adolf Benjamin, minderZucharias, minderjarigen pleegzoon van E. F. D~UX
jarigen pleegzoon van E. Böck, te Gombong (Middenen zdne echtgenoote Dora, te Adipala (Midden-Java), . Java), te vergunnen den geslachtsnaam Böck aan te
te vergunnen den geslachtsnaam lleux aau te nemen;
nemen.

.
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DE NEDERLANDSCHE LEEUW
MAANDBLAD
VAN HET

KONINKLIJK NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP
VOOR GESLACHT& EN WAPENKUNDE.
GEVESTIGD TE ‘scGRAVENHAGE+

REDACTEUR :

Dr. TH. R. VALCK LUCASSEN.
Huize Sparrenheide, Driebergen.

Algemeene Kennisgevingen.
Benoeming van gewone leden.

Bibliotheek en Verzamelingen van het Genootschap.

De gewone leden van het Genootschap worden op voordracht van ten minste één lid, na gehouden ballotage,
door het Bestuur benoemd.
Opgave van candidaat-leden gelieve men te richten tot
den Secretaris.

De Verzamelingén van het Genootschap, inclusief de Bibliotheek, gevestigd Blegenbwg 5 t e
‘u-Gravenhage, zijn voor de leden toegankelijk ieder en
M a a n d a g v a n 94-12 en van 2-5 uur.
~~

Contributie.

Inlichtingendienst,

De jaarlijksche contributie voor de gewone leden
bedraagt f lO.-, ingaande op 1 Januari.
Men gelieve deze te voldoen door storting vóór 1
Maart op postrekening na. 20910 van den ,,P ennin gmeester van het Genootschap” of door toezending
per postwissel aan diens adres (Jhr. H. Trip, i%J88aU%q&n8teinstraat 6, ‘u-Gravenhage).
Na 1 Ma ar t zal, over de verschuldigde contributie
met verhooging van inningskosten worden beschikt.
Nieuwe leden, die in den loop van het jaar tot het
Genootschap toetreden, gelieven hunne contributie op de
hierboven aangegeven wijze te voldoen vóór het verstri;iken
van de maand, volgende op die van hunne benoeming, bij
gebreke waarvan als boven zal worden gedisponeerd.
Opzegging moet geschieden vóór 1 December,
voorafgaande aan het Genootschapsjaar, met ingang waarvan men zun lidmaatschap wenscht te beeindigen.
Dezelfde bepalingeh gelden m.m. voor de ab o nn emen tsgelden.

Ten behoeve van de leden is een inlichtingendienst ingesteld, die tegen onderstaand tarief uit de
talrijke verzamelingen, welke het Genootschap ten dienste
staan, gegevens op genealogisch en heraldisch gebied
verstrekt.
Voor de beantwoording van elke gestelde vraag
wordt bij de inzending aan het Bureau van het Genootschap een bedrag van f 0.50 in postzegels ingewacht, met dien verstande, dat inlichtingen op verschillende
vragen, in één brief samengevat, elk afzonderlgk in rekening
worden gebracht. Wanneer er echter aanleiding bestaat
om verschillende vragen in verband met haren aard als
t%n vraag te beschouwen, kan - ter beoordeeling door
het Bestuur - dit tarief worden verlaagd.
Vragen, welke niet van het versehuldigde bedrag zdn
vergezeld, worden onbeantwoord terzijde gelegd.
Den leden wordt ernstig in overweging gegeven slechts
dan een beroep op de kolommen van het Maandblad
te doen, wanneer de inlichtingendienst geen uitkomst
mocht bieden.

Abonnementen op het Maandblad.
Voor nie t-led en van het Genootschap, alsmede voor
bibliotheken en archieven, is het Maandblad verkrijgbaar tegen eene abonnementsprds van f lO.-.
Men gelieve zich hiervoor op te geven biJ den Red a cteur van het Maandblad.
Zie voor de wijze van betaling hierboven onder: Contributie.

Overdrukken.
Indien van bijdragen voor het Maandblad o v er d ru k k e n
worden gewenscht, moet hiervan, onder opgave van het
benoodigde aantal,reeds bij de toezending der copie
aan den Redacteur kennis worden gegeven.
De prijs bedraagt voor 1-15 expl. f l.-, f 2.-, f 3.-,
en f 4.- respect. voor $, &,2 en 1 heel vel (16 blz.), waarbQ
in het oog te houden is, dat 1 blz. der overdrukken ongeveer overeenkomt met Q kolom van het Maandblad. Voor
meer dan 15 exempl. treedt eene matige verhooqing in.
Medewerkers, die zich met extra -num m er s van het
Maandblad zouden willen tevreden stellen, kunnen deze
verkrijgen a f 0.25 per stuk. Aangezien deze nummers
echter speciaal voor de aanvragers moeten worden gedrukt,
is ook in dia geval opgave van het gewenschte aantal bij
de toezending der copie noodzakelijk.

Maandelijksche Bijeenkomsten.
Op den eersten Maandag van iedere maand,
des n. m. te n 44 ure, hebben ledenbtieenkomsten plaats
en wel gedurende de maanden October tot en met
Mei in Café-Restaurant Je Kroon”, Spui 10, te ‘u.Gravenhage en gedurende de maanden J n n i tot en met
Bep t c m b e r in Hôtel Witte Brug te Scheveningen.
Wanneer de eerste Maandag der maand op een erkenden
Christelgken feestdag valt, heeft de bijeenkomst eene week
later plaats.
Bovendien hebben op den eersten Zaterdag der
maanden October tot en met Juni, des n.m. ten
3 ure, in het gebouw Koningstraat 21 te Arnhem bgeenkomsten plaats van de Groep van in Gelderland wonende
leden. Deze bgeenkomsten zijn ook voor de overige leden
van het Genootschap toegankelok.

Wekelijksche Portefeuille.
Voor de te ‘s - G ra v en h a g e woonachtige leden bestaat
gelegenheid zich te abonneeren op eene wekelgksche
port e f e ui 11 e met tijdschriften, waarvoor hunne jaarlijksche contributie met f 5.- wordt verhoogd.
Men gelieve zich hiervoor op te geven aan het Bureau
van het Genoot schap, waarheen ook alle correspondentie, de portefeuille betreffende, dient te worden gericht.

Losse exemplaren en oude jaargangen
van het Maandblad.

Naamsverandering en naamsaanneming.

Losse exemplaren van het Maandblad zijn, voor zoover
leverbaar, aan het Bureau-van het Genootschap
verkrijgbaar afl.-. Voor complete oude jaargangen
is de prijs vastgesteld in verhouding tot de grootte van
den aanwezigen voorraad.

Aan belanghebbenden, die tegen op pag. 3 van den omslag
medegedeelde aanvragen om naamsverandering of naamsaanneming b e z w a ar s c h r i ft e n zouden wenschen in te
dienen, wordt in overweging gegeven zich voor inlichtingen
te wenden tot den Secretaris.
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Officieele mededeelingen
betreffende naamsveranderingen en
naamsaannemingen.
In de Nederlandsche Staatscourant Z#I in den loop

der maand Maart van het jaar 1935 gepubliceerd de navolgende hier te lande gedane verzoeken om naamsverandering:
1. van Theodorus Gerardus Rigfers, te Delft, ten behoeve
van zijn pupil Jozef Antonius van Hal, geboren te
Ginneken en Bavel 11 Mei 1928, tot het veranderen
van diens geslachtsnaam van Hal in dien van Rigters;
2. van Lezer Heyman Cohen en Annechina Mellema, echtelieden, te Amsterdam, als voogd en toeziende voogdes
over Annechina Jansen. geboren te Groningen 10 Augustus 1932, tot het veranderen van dezer geslachtsnaam Jansen in dien van Cohen ;
3. van Johanna Gitz, echtgenoote van Petrus Jacobus Poetman, als moeder-voogdes over haar erkende kinderen:
Maria Johanna Gitz, geboren te ‘s-Gravenhage 6
December 1923, en Petrus Jacobus ffifz, geboren te
‘s-Gravenhage 3 Maart 1926, tot het veranderen van
hun geslachtsnaam Gitz in dien van Poelman ;
4. van Johannes Gerhardus Teders, te Amsterdam, als
voogd over Cornelia Keehnen, tot het veranderen van
dezer geslachtsnaam Keehnen in dien van Teder-s;
5. van Hendrik Knipmeijer, machinebankwerker, en WilZemina van der Weide, echtelieden, te Hoogeveen, als
mede-voogd en moeder-voogdes van de minderjarige
Willemina van der Weide, geboren te Hoogeveen 19
Januari 1921, tot het veranderen van dezer geslachts- ~~ naam +an aw Weide ia dien van Knipmeijjer; - ~~
6. van Daniël Pool, ten behoeve van den minderjarige
Frederik Blauw, tot het veranderen van diens geslachtsnaam Blauw in dien van Pool;
7. van Kommer KZoot, te Rotterdam, tot het veranderen
van zijn geslachtsnaam Kloot in dien van Kentson;
8. van Berend van Ommen, te Amsterdam, ten behoeve
van de minderjarige Wilhelmina Johanna Smeenk, tot
het veranderen van dezer geslachtsnaam Smeenk in dien
van van Ommen ;
9. van Esther Frankfort en Carl Otto Nicolaas Marquard,
echtelieden, te Amsterdam, ten behoeve van den minderjarige Arthur Frankfort, tot het veranderen van
diens geslachtsnaam Frankfort in dien van Marpuard;
10. van Bartholomeus Gijsbertus van Rijn en Grietje Meijering, echtelieden, te IJmuiden, als voogd en toeziende
voogdes over de minderjarige Margarethavander Linden,
tot het veranderen van dezer geslachtsnaam van der
Linden in dien van van Rijn;
ll. van Jansie Sterling, echtgenoote van Johannes Albertus
Hagenbeek, te Deventer, ten behoeve van haar minderjarige dochter Jansje Sterling, tot het veranderen van
dezer geslachtsnaam Sterling in dien van Hagenbeek;
12. van J. de Graef, als voogd over den minderjarige
Johannes Slot, tot het veranderen van diens geslachtsnaam Bot in dien van de Graef;
13. van Pleun Bastiaan Penninkx, te ‘s-Gravenhage, tot
het veranderen van diens geslachtsnaam Penninkx in
dien van Soeteman.

MEI 1935

Aan den Gouverneur-Generaal van NederlandschIadiE hebben verzocht:
1. Sanoesi, te Tjimahi (West-Java), hem te vergunnen den
geslachtsnaam Sanoesi aan te nemen ;
2. A. N. 0. de Senerpont Domis en zijn echtgenoote C. M.
van der Errelen, te Buitenzorg, hun minderjarigen pleeg
zoon, bij den doop genaamd Orsino Herman, te vergunnen den geslachtsnaam de Senerpont Domis aan te
nemen ;
3. R. Nothnagel, te Buitenzorg, aan zijn minderjarige natuurlijke dochter Lida te vergunnen den geslachtsnaam
Norílmann aan te nemen;
4. Idji, te Cheribon, hem te vergunnen den geslachtsnaam
Idji aan te nemen ;
5. Raden Oetit, te Pladjoe (Palembang), hem te vergunnen
den geslachtsnaam Chanda aan te nemen ;
6. Jan Max Ong, te Meester-Cornelis (West-Java), hem
te vergunnen z@ geslachtsnaam O?zg te veranderen in
dien van van Dorpp ;
7. Roelof, zich noemende Roelof Kallansee, te Magelang
(Midden-Java), hem te vergunnen den geslachtsnaam
Eallansee aan te nemen ;
8. P. H. Maasdam en zijn echtgenoote Moersinah, te ‘Jogjakarta, hun minderjarigen pleegzoon, bij den doop genaamd Jan Hed-ik, te vergunnen den geslachtsnaam
Maasrlam aan te nemen;
9. de Stichting ,,Het Leo Comité”, te Batavia, haar pupil,
bij den doop genaamd Eduard, te vergunnen den geslachtsnaam van Berkel aan te nemen;
10. E. Kalangi, te Oengaran (Midden-Java), aan zijn minderjerige irtfefkW8ereft--~~~.-~~~-Jofnt,- -No&e ~~ -Truitje Ida en Frits, te vergunnen den geslachtsnaam
Kalangi aan te nemen;
ll. Mas AbdoeZmanap, te Blitar (Oost-Java), hem te vergunnen den geslachtsnaam Abdoelmanap aan te nemen;
12. Emile, zich noemende Emile Kievits, te Buitenzorg, hem
te vergunnen den geslachtsnaam Kievits aan te nemen;
13. Cobus, zich noemende Cobus Teyhoff, te Magelang (Midden-Java), hem te vergunnen den geslachtsnaam Teyhoff
aan te nemen;
14. Mr. A. A. 8. Knappert, namens wijlen mejuffrouw
W. E. H. D. Walch, te Semarang, aan Soedjono t e
vergunnen den geslachtsnaam Watch aan te nemen;
15. Hadji Djamdjam, te Soerabaja, hem te vergunnen den
geslachtsnaam Djamdjam aan te nemen;
16. Josephine Hamar de la Brethonière, weduwe van J. Lie,
te Salatiga (Midden-Java), haar minderjarige dochter
Lucky Juline Emelnine Lie, geboren aldaar 10 November
1932, te vergunnen haar geslachtsnaam Lie te veranderen in dien van Knechtmans;
17. L. J. Sassen, weduwe van D. A. Berkholst, te Madioen
(Oost-Java), en Annie, zich noemende Annie Berchholxdt,
te Malang (Oost-Java), haar minderjarige pleegdochter
Marie, zich noemende Marie Berchholzdt, te vergunnen
den geslachtsnaam Berchholzdt aan te nemen;
18. Andreas Anthonijs, zich noemende Andreas @Eerna%, te
Sawah-Loento (Sumatra% Westkust), hem en z@ wettige nakomelingen te vergunnen den geslachtsnaam
Anthonijs te veranderen in dien van Uijleman Anfhonijs.

No. 6

LIII’ JAARGANG

JUNI 1935

DE NEDERLANDSCHE LEEUW
MAANDBLAD
VAN HET

KONINKLIJK NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP
VOOR GESLACHT& EN WAPENKUNDE.
.
GEVESTIGD TE ‘s-GRAVENHAGE+

REDACTEUR :

Dr+

TH . R, V A L C K

LUCASSEN.

Huize Sparrenheide, Driebergen.

Algerneene Kennisgevingen.
Benoeming van gewone leden.
De gewone leden van het Genootschap worden op voordracht van ten min s t e één 1 i d, na gehouden ballotage,
door het Bestuur benoemd.
Opgave van candidaat-leden gelieve men te richten tot
den Secretaris.

Bibliotheek en Verzamelingen van het Ginootschap.
De Verzamelingen van het Genootschap, inclusief de Bibliotheek, gevestigd Bleymburg 0 te
‘s-Gravenhage, zijn voor de leden toegankelgk ieder en
M a a n d a g v a n 94-12 en van 2-5 uur.
~~

Contributie.

Inlichtingendienst.

De jaarlgksche contributie voor de gewone leden
bedraagt f lO.-, ingaande op 1 Januari.
Men gelieve deze te voldoen door storting v 6 ór 1
Maart op postrekening no. 20910 van den ,,Penningmeester van het Genootschap” of door toezending
per postwissel aan diens adres (Jhr. H. Trip, NassauZuyknsteinstraat 6, ‘s-Gravenhage).
Na 1 Maart zal over de verschuldigde contributie
met verhooging van inningskosten worden beschikt.
Nieuwe leden, die in den loop van het jaar tot het
Genootschap toetreden, gelieven huune contributie op de
hierboven aangegeven wijze te voldoen vóór het verstrijken
van de maand, volgende op die van hunne benoeming, bij
gebreke waarvan als boven zal worden gedisponeerd.
Opzegging moet geschieden vóór 1 December,
voorafgaande aan het Genootschapsjaar, met ingang waarvan men zijn lidmaatschap wenscht te beeindigen.
Dezelfde bepalingen gelden m.m. voor de ab o nn ementsgelden.

Ten behoeve van de leden is een inlichtingendienst ingesteld, die tegen onderstaand tarief uit de
talrijke verzamelingen, welke het Genootschap ten dienste
staan, gegevens op genealogisch en heraldisch gebied
verstrekt.
Voor de beantwoording van elke gestelde vraag
wordt bU de inzending aan het Bureau van het Genootschap een bedrag van f 0.50 in postzegels ingewacht, met dien verstande, dat inlichtingen op verschillende
vragen, in één brief samengevat, elk afzonderldk in rekening
worden gebracht. Wanneer er echter aanleiding bestaat
om verschillende vragen in verband met haren aard als
één. vraag te beschouwen, kan - ter beoordeeling door
het Bestuur - dit tarief worden verlaagd.
Vragen, welke niet van het versahuldigde bedrag zijn
vergezeld, worden on b e an t w o o r d terzijde gelegd.
Den leden wordt ernstig in overweging gegeven slechts
dan een beroep op de kolommen van het M áan d b 1 ad
te doen, wanneer de inlichtingendienst geen uitkomst
mocht bieden.

Abonnementen op het Maandblad.

Maandelijksche Bijeenkomsten.

Voor niet-leden van het Genootschap, alsmede voor
bibliotheken en archieven, is het Maandblad verkrugbaar tegen eene abonnementsprgs van f lO.-.
Men gelieve zich hiervoor op te geven bij den Red a cteur van het Maandblad.
.
Zie voor de wijze van betaling hierboven onder: Contributie.

Op den eersten Maandag van iedere maand,
des n. m. ten 4& ure, hebben ledenbijeenkomsten plaats
en wel gedurende de maanden October tot en met
Mei in Café-Restaurant ,,de Kroon”, Spui 10, te ‘s-Qravenhage en gedurende de maanden Juni tot en met
S ep t e m b e r in Hôtel Witte Brug te Scheveningen.
Wanneer de eerste Maandag der maand op een erkenden
Christelijken feestdag valt, heeft de bijeenkomst eene week
later plaats.
Bovendien hebhen op den eersten Zaterdag der
maanden October tot en met Juni, des n.m. ten
3 ure, in het gebouw Koningstraat 21 te. Arnhem bijeenkomsten plaats van de Groep van in Gelderland wonende
leden. Deze bueenkomsten zan ook voor de overige leden
van het Genootschap toegankelgk.

Overdrukken.
Indien van bidragen voor het Maandblad overdrukken
worden gewenscht, moet hiervan, onder opgave van het
benoodigde aantal,reeds bij de toezending der copie
aan den Redacteur kennis worden gegeven.
De prijs bedraagt voor 1-15 expl. f l.-, f 2.-, f 3.-,
en f 4.- respect. voor &, 4,s eu 1 heel vel (lö blz.), waarbij
in het oog te houden is, dat 1 blz. der overdrukken ongeveer overeenkomt met 8 kolom van het Maandblad. Voor
meer dan 15 exempl. treedt eene matige verhooging in.
Medewerkers, die zich met ex t r a - nu m m er s van het
Maandblad zouden willen tevreden stellen, kunnen deze
verkrijgen a f 0.25 per stuk. Aangezien deze nummers
echter speciaal voor de aanvragers moeten worden gedrukt,
is ook in dib geval opgave van het gewenschte aantal bij
de toezending der copie noodzakelijk.

Losse exemplaren en oude jaargangen
van het Maandblad.
Losse exemplaren van het Maandblad zijn, voor zoover
leverbaar, aan het Bureau van het Genootschap
verkrigbaarif l.-.Voorcomplete oude jaargangen
is de prijs vastgesteld in verhouding tot de grootte van
den aanwezigen voorraad.

Wekelijksche Portefeuille.
Voor de te ‘s - G ra v en ha g e woonachtige leden bestaat
gelegenheid zich te abonneeren op eene wek e 1 U k s c h e
po r t e f e ui 11 e met tgdschriften, waarvoor hunne jaarlijksche contributie met f 5.- wordt verhoogd.
Men gelieve zich hiervoor op te geven aan het Bureau
v a n het Gen o o t s c h a p, waarheen ook alle correspondentie, de portefeuille betreffende, dient te worden gericht.
Naamsverandering ‘en naamsaannetning.
Aan belanghebbenden, die tegen op pag. 3 van den omslag
medegedeelde aanvragen om naamsverandering ot naamsaanneming bezwaarschriften zouden wenschen in te
dienen, wordt in overweging gegeven zich voor inlichtingen
te wenden tot den Secretaris.
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Officieele mededeelingen
betreffende naamsveranderingen en
naamsaannetningen.
In de Nederlandsche Staatscourant Z@.I in den loop

der maand April van het jaar 1935 gepubliceerd de navolgende hier te laude gedane verzoeken om naamsverandering :
1. van Dode Valk en Lijsbeth Veensfra, echtelieden, te
Hoorn, ten behoeve van hun minderjarige pleegdochter
Hendrika Pot, tot veranderen van dezer geslachtsnaam
Pot in dien van Valk;
2. van Jacob Kars, trambeambte, en Johanna Hendrika
Diederich, echtelieden, te Arnhem, als mede-voogd en
moeder voogdes van Johannes Hendrik Diederich, geboren
te Doesburg 18 September 1921, tot het veranderen
van diens geslachtsnaam ,Diederich in dien van Ears;
3. van Wilhelmus Fredericus Johannes Heere, te Amsterdam,
als wettelijk vertegenwoordiger van JuZien Henri van
Hees, geboren te Antwerpen 13 Juni 1929, natuurlijk
erkend kind van Rosina Maria Florentina van Hees,
tot het veranderen van diens geslachtsnaam van Hees
in dien van Heere;
4. van Johann Heinrich Schlüter, te Amsterdam, ten behoeve van den minderjarige Louis van der Hagen, tot
het veranderen van diens geslachtsnaam van der Hagen
in dien van Schlüter;
5. van Jacob Peetoom, te Assendelft, ten behoeve van den
minderjarige Frederik van Nimwegen, tot het veranderen van diens geslachtsnaam van Nimwegen in dien
van Peetoom ;

JUNI 1935

Alex te vergunnen den geslachtsnaam Hamar de la
Brethonière aan te nemen;
4. Max Foltijnski, te Soerabaja, hem te vergunnen zich
voortaan te noemen Max de Vries Foltijnski;
5. F. Gazendum, te Buitenzorg, aan zijn minderjarige
pleegdochter Vera Mary Wilhelm, geboren te Weltevreden 5 October 1930, te vergunnen haar geslachtsnaam Wilhelm te veranderen in dien van Gazendam.
Bg Koninklijk besluit is toegestemd, dat:
1.3 Maart 1934, no. 52, dat Pieter Johannes Hasselbach,
geboren te Leiden 29 September 1865, William John
Hasselbach, geboren te Amsterdam 22 Maart 1903 en
diens minderjarige wettige nakomelingen, Mary Sara
HasseZbach, geboren te Amsterdam 11 Maart 1901, echtgenoote Rost van Tonningen, hun geslachtsnaam veranderen in dien van Gordon Hasselbach ;
2.27 Maart 1935, no. 31, dat 10 Jacoba Cornelisse, geboren te Amsterdam 21 Juni 1914, haar geslachtsnaam
verandere in dien van Cramer; 20 Willem Dek, geboren
te Groningen 24 November 1932, zijn geslachtsnaam
verandere in dien van Nieuwold;, 30 Arie Kafka (of
Kafia) Dengler, geboren te ‘s-Gravenhage 9 October
1920, zon geslachtsnaam verandere in dien van Kunter;
40 Herman Kafka (of Kaffka) Dengler, geboren te
‘s-Gravenhage 21 November 1921, zijn geslachtsnaam
verandere in dien van Kunter.

BQ besluit van den Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indië is g o e d g e von d en :
1. 11 Maart 1935, UO. 24, aan Dieke, minderjarige pleeg_~_ dochter van E. T.~ _Mi_eZ, te Rodjonegora (Oost.Java),
- - -._
të%cGiien geslachtsnaam dZlc7ie6aäríte nemen;
2. 11 Maart 1935, no. 25, aan Johanna Hendrika, mindermoedelijk op 29 Juni 1920 uit een Nederlandsch-Indische
jarige pleegdochter van W. J. Coenen, te Semarang, te
moeder, tot het aannemen van de voornamen Saapke
vergunnen den geslachtsnaam Coenen aan te nemen;
Sijke en van den geslachtsnaam van der Wal;
3.11
Maart 1935, no. 26, aan Johanna Siti, echtgenoote
7. van Machiel Hendrik Wallemse, te Haarlem, ten behoeve
van Benjamin Dias, te Jogjakarta, te vergunnen den
van den minderjarige Anton Bramhof, tot het veranderen
geslachtsnaam Dias aan te nemen;
van diens geslachtsnaam Bramhoff in dien van Wdlemse;
4.11 Maart 1935, XP. 27, aan Artatia, minderjarige stief8. van C. Battem en A. F. Battem-Bakker, echtelieden, te
dochter van Mr. F. L. Cayauz, te Salatiga (MiddenWormerveer, ten behoeve van den minderjarige Jan
Java), te vergunnen den geslachtsnaam Cayaux aan te
Niezen Battem, tot het veranderen van diens geslachtsnemen;
naam Niezen Battem in dien van Battem;
5. 11 Maart 1935, no. 28, aan Betsy, minderjarige pleeg9. van Henry Kleyn en Catharina Breuer, echtelieden, te
dochter van W. van der Heijden en zgne echtgeooote
Amsterdam, ten behoeve van zUn pupil, genoemd Hurry,
M. C. van Bdderbeek, te Balikpapan (Zuider- en Gosterafd.
geboren 9 Juli 1916 te Sigli (Atjeh) uit de inlandsche
van Borneo), te vergunnen den geslachtsnaam van der
vrouw Asna, bekend onder den geslachtsnaam IHeyn,
Heijden aan te nemen;
tot het aannemen van den voornaam Harry en van den
geslachtsnaam Kleyn.
6.13 Maart 1935, no. 22, aan Mas Soekasno, te Semarang,
te vergunnen den geslachtsnaam Soemodidjojo aan te
nemen ;
Aan den Gouverneur-Generaal van NederlandschIndië hebben verzocht:
7.13 Maart 1935, XP. 23, aan Joesoef, te Semarang, te
vergunnen den geslachtsnaam Moeljohardjo aan tenemen;
1. Frits, zich noemende Frits vnn der Weide, te Medan,
hem te vergunnen den geslachtsnaam van der Weide
8.13 Maart 1935, no. 24, aan Koearno Koesoemddoko,
aan te nemen ;
te Semarang, te vergunnen den geslachtsnaam Koesoemohadoko aan te nemen ;
2. Aboebakar, te Semaraug, hem te vergunnen den geslachtsnaam Marboengsoe aan te nemen;
9.13 Maart 1935, no. 25, aan Hadji Jahja, te Fort de
Koek (Sumatra% Westkust), te vergunnen den geslachts3. E. D. Hamar de la Brethonière, te Rengat (Rionw en
naam Jahja aan te nemen ;
Onderhoorigheden), aan zijn minderjarigen pleegzoon

10.14 Maart 1935, no. 29, aan vrouwe Soemijati, te Jogjakarta, te vergunnen den geslachtsnaam Simbaraio
aan te nemen;
ll. 19 Waart 1936, no. 32, aan Anna, minderjarige pleegdochter van J. Molemans en zijne echtgenoote J. Frieser,
te Jogjakarta. te vergunnen den geslachtsnaam Frieser
aan te nemen;
12.19 Maart 1935, no. 33, aan August, minderjarigen pleegzoon van 0, G. Driessen en zönc: echtgenoote Ngadinem,
te vergunnen den geslachtsnaam Driessen aan te nemen;
13.19 Maart 1935, no. 34, aan Petrus Raden Soedjak, zöne
minderjarige wettige kinderen Joanna Petronella Anna
en Ebat-a Henri Jacobus, en zdne echtgeuoote Emiliana
MuZeka, te Bandjermasin, te vergunnen de geslachtsnamen onderscheidenlijk Alphons en Botirman aan te
nemen ;
14.21 Maart 1935, no. 26, aan Johan Soehr, te Jogjakarta,

te vergunnen zun geslachtsnaam Soehr te veranderen
in dien van Soep ;
15.8 April 1935, no. 42, aan Pieter Kendrik van Swieten,
te Soerabaja, te vergunnen den geslachtsnaam van Swieten
aan te nemen ;
16.12 April 1935, no. 43, aan Kursini, tqdelgk waarnemend
klerke met den titel van adjunct-commies bij het Departement van Oorlog, te vergunnen den ges!achtsnaam
Schoenzetter aan te nemen ;
i
17. 12 April 1935, no. 44, aan Raden Soetomo Dirdjokoesomo,
gep. klerk bU den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst,
te vergunnen den geslachtsnaam Dirdjokoesomo aan te
nemen.
.
Bij beschikking van den Gouverneur van Curaçao
d.d. 16 Maart 1935, no. 453, is goedgevonden aan Jose
Silverio Felicia, wonende aldaar, vergunning te verleenen
zgn geslachtsnaam Felicia te veranderen in dien van Sacre.
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Algemeene Kennitigevingen.
Benoeming van gewone leden.
De gewone leden van het, Genootschap worden op voordracht van ten minste één lid, na gehouden ballotage,
door het Bestuur benoemd.
Opgave van candidaat-leden gelieve men te richten tot
den Secretaris.
Contributie.
De jaarlaksche contributie voor de gewone leden
bedraagt t lO.-, ingaande op 1 Januari.
Men gelieve deze te voldoen door storting vó 6r 1
Maart op postrekening na. 20910 van den ,,Penningmeester van het Genootschap” of door toezending
per postwissel aan diens adres (*Jhr. H. Trip, NassauZuylensteinstraat 6, ‘s-Gravenhage).
Na 1 Maart zal over de verschuldigde contributie
met, verhooging van inningskosten worden beschikt.
Nieuwe leden, die in den loop van het jaar tot het
Genootschap toetreden, gelieven hunne contributie op de
hierboven aangegeven wijze te voldoen vóór het verstrijken
van de maand, volgende op die van hunne henoeming, bij
gebreke waarvan als boven zal worden gedisponeerd.
Opzegging moet geschieden vóór 1 December,
voorafgaande aan het Genootschapsjaar, met ingang waarvan men zijn lidmaatschap wenscht te beeindigen.
Dezelfde bepalingen gelden m.m. voor de ab o nn ementsgelden.
.
Abonnementen op het Maandblad.
Voor nie t-led en van het Genootschap, alsmede voor
bibliotheken en archieven, is het Maandblad verkrijgbaar tegen eene abonnementsprijs van f lO.-.
Men gelieve zich hiervoor op te geven bU den Red a cteur van het Maandblad,
Zie voor de wijze van betaling hierboven onder: Contributie.
Overdrukken.
Indien van bijdragen voor het, Maandblad o v er d r u k ke n
worden gewenacht, moet, hiervan, onder opgave van het,
benoodigde aantal,reeds bij de toezending der copie
aan den Redacteur kennis worden gegeven.
De prijs bedraagt voor 1-16 expl. fl.-, f 2.-, f 3.-,
en f 4.- respect. voor &, g, 2 en 1 heel vel (16 blz.), waarbU
in het oog te houden is, dat 1 blz. der overdrukken ongeveer overeenkomt, met 9 kol0m van het Maandblad. Voor
meer dan 15 exempl. treedt eene matige verhooging in.
Medewerkers, die zich met, ex t ra-nummers van het
Maandblad zouden willen tevreden stellen, kunnen deze
verkrijgen a f 0.25 per stuk. Aangezien deze nummers
echter speciaal voor de aanvragers moeten worden gedrukt,
is ook in dib geval opgave van het gewenschte aantal bi
de toezending der copie noodzakelijk.
Losse exemplaren en oude jaargangen
van het Maandblad,
Losse exemplaren van het Maandblad zan, voor zoover
leverbaar, aan het Bureau van het Genootschap
verkrijgbaarifl.-.Voorcomplete oude jaargangen
is de prüs vastgesteld in verhouding tot de grootte van
den aanwezigen voorraad.

Bibliotheek en Verzamelingen van het Cìenootschap.
De Verzamelingen van het Genootschap, inclusief de Bibliotheek, gevestigd Blcyenb~rg 5 te
‘s-C3rave&uge, zijn voor de leden toegankelijk i e deren
M a a n d a g ’ v a n 94-12 en van 2-6 uur.
Inlichtingendienst.
Ten behoeve van de leden is een inlichtingendi en s t ingesteld, die tegen onderstaand tarief uit de
talrijke verzamelingen, welke het Genootschap ten dienste
staan, gegevens op genealogisch en heraldisch gebied
verstrekt.
Voor de beantwoording van elke gestelde vraag
wordt bu de inzending aan het Bureau van het Genootschap een bedrag van f 0.50 in postzegels ingewacht;met dien verstande, dat inlichtingen op verschillende
vragen, in één brief samengevat,, elk afzonderlUk in rekening
worden gebracht. Wanneer er echter aanleiding bestaat
om verschillende vragen in verband met haren aard als
één vraag te beschouwen, kan - ter beoordeeling door
het Bestuur - dit tarief worden verlaagd.
Vragen, welke niet, van het versuhuldigde bedrag z@
vergezeld, worden on b e an t w o o r d terzijde gelegd.
Den leden wordt ernstig in overweging gegeven slechts
dan een beroep op de kolommen van het Maand blad
te doen, wanneer de inlichtingendienst geen uitkomst
mocht bieden.
Maandelijksche Bijeenkomsten.
Op den eersten Maandag van iedere maand,
des n. tn. te n 44 ure, hebben ledenbjeenkomsten plaats
en wel gedurende de maanden October tot en met
M ei in Café-Restaurant Je Kroon”, Spui 10, te ‘J-&avenhage en gedurende de maanden Juni tot en met
S ep t e m b e r in Hôfel Witte Brug te Scheveningen.
Wanneer de eerste Maandag der maand op eeE erkenden
Christelijken feestdag valt,, heeft de bijeenkomst eene week
later plaats.
Bovendien hebhen op den eersten Zaterdag der
maanden October tot en met Juni, des n.m. ten
3 ure, in het gebouw Koningstraat 21 te Arnhem bijeenkomsten plaats van de Groep van in Gelderland wonende
leden. Deze bdeenkomsten zijn ook voor de overige leden
van het Genootschap toegankeluk.
Wekelijksche Portefeuille.
Voor de te ‘s - G ra v en h a g e woonachtige leden bestaat
gelegenheid zich te abonneeren op eene wekelgksuhe
p o r t e f e u i 11 e met tddschriften, waarvoor’ hunne jaarlijksche contributie met, f &- wordt verhoogd.
Men gelieve zich hiervoor op te geven aan het, Bureau
van het Genootschap, waarheen ook alle correspondentie, de portefeuille betreffende, dient te worden gericht.
Naamsverandering en naamsaannemfng.
Aan belanghebbenden, die tegen op pag. 3 van den omslag
medegedeelde aanvragen om naamsverandering of naamsaanneming bezwaarschriften zouden wenschen in te
dienen, wordt in overweging gegeven zich voor inlichtingen
te wenden tot den Secretaris.

No. 7
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Officieele mededeelingen
betreffende naamsveranderingen en
naamsaannemingen.
In de Nederlandsche Staatscourant zijn in den loop

der maand Mei van het jaar 1935 gepubliceerd de navolgende hier te lande gedane verzoeken om naamsverandering :

1. van Klaas Toeter Prins, te den Helder, tot het veranderen van zijn geslachtsnaam in dien van Veenstra;
2. van Willem Jacobus van Gelder en Sophia Maria Vester,
echtelieden, ‘te Haarlem, ten behoeve van de minderjarige Neeltje Millenaar tot het veranderen van dezer geslachtsnaam dfallenaar in dien van van Gelder;
3. van N.N., ten behoeve van Peter Koopman, geboren
te Amsterdam 13 November 1917 en aldaar woonachtig,
tot het veranderen van diens geslachtsnaam in dien van
Janssen Bommel ;
4. van Jacobus Hoogman, te ‘s-Gravenhage, als voogd over
Hubertus, natuurlijk, niet erkend kind van Maria van
der Meulen, tot het veranderen van diens geslachtsnaam
van der Meden in dien van Hoogman;
5. van Dorothea Auguste von Breidenbnch zu Breidenstein,
te Arnhem, echtgenoote van Jan Willem Antoin Losecaat van Nouhuijs, mede aldaar, als voogdes over haar
minderjarige dochter Helene Elisabeth von Breidenbach
zu Breidenstein, geboren te Arnhem 7 Mei 1930, tot
het veranderen van dezer geslachtsnaam in dien van
Losecaat Nouhu+ ;

JULI 1935

14. van Louis Pasman en Barendina Hermina Muller, echte.
lieden, te Amsterdam, ten behoeve van de minderjarige
Annamina Barendina Muller, tot het veranderen van
dezer geslachtsnaam Muller in dien van Pasman.
Aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandschlodi& hebben verzocht:
1. M. Schrooijestevn, te Padang, aan zijn minderjarigen
pleegzoon, bU den doop genaamd Charles William, te
vergunnen den geslachtsnaam Schrooijesteijn aan te
nemen ;
2. P. Penning, te Meester-Cornelis (West-Java), aan zgn
minderjarigen pleegzoon, bij den doop genaamd Jan, te
vergunnen den geslachtsnaam Penning aan te nemen ;
3. D. op den Kelder, te Jogjakarta, aan zijn minderjarige
stiefdochter Margaretha Emma Schultz, geboren te Magelang 9 Mei 1928, te vergunnen haar geslachtsnaam
scirultz te veranderen in dien van op den Kelder;
4. Hadji Achmad Iksan, te Soerabaja, hem te vergunnen
den geslachtsnaam lksan aan te nemen;
5. F. E. Jichnichen, te Makassar, aan zijn minderjarige
stieídochter Elisabeth Johanna Tja,, geboren te Makassar
26 December 1931, te vergunnen haar geslachtsnaam
Tjan te veranderen in dien van Jühnichen;
6. J. 8. Silawanebessij en zijn echtgenoote Soewartina, te
Malang(Oost-Java),aan hun minderjarigepleegkinderen,
bij den doop genaamd Jacobus Jan en Nicolaas Lucas,
te vergunnen den geslachtsnaam Silawanebessij aan te
nemen ;
_
te -ia OVe&_J&&
.2L&R-

anderen van diens geslachtsnaam in dien van Hoxee;
7. van Gerard Petrus Buwalda en Engeltje de Vries, echtelieden, te Groningen, ten behoeve van de minderjarige
Alberdina Bos, tot het veranderen van dezer geslachtsnaam Bos in dien van Buwalda;
8. van Wilhelmina van der Veen en Jakob Heinen, echtelieden, te den Helder, ten behoeve van de minderjarige
Cornelia van der Veen, tot het veranderen van dezer
geslachtsnaam in dien van Heinen ;
9. van Gerrit Slingerland, te den Helder, ten behoeve van
zön pleegkind Arie Pol, tot het veranderen van diene
geslachtsnaam in dien van Slingerland;
10. van Johannes George Mieremet en Lamberta Antoinette
Smit, echtelieden, te ‘s-Gravenhage, ten behoeve van
den minderjarige Maximiliaan Johannes Smit, tot het
veranderen van diens geslachtsnaam Smit in dien van
Mieremet ;
1 ll. van Lodewijk Meter en Grietje Jasper, echtelieden, te
Leeuwarden, ten behoeve van hun pupil Matje Jasper,
tot het veranderen van haar geslachtsnaam Jasper in
dien van Meter;
12. van Willem Stucke, te EnschedA, tot het veranderen van
z&t geslachtsnaam Stucke in dien van van den Berg;
13. van Johannes Klompmaker en Yke van der Laan, echtelieden, te Alkmaar, ten behoeve van de minderjarige
Hinke Heitje van der Laan, tot het veranderen van den
geslachtsnaam van der Laan in dien van Klompmaker;

ge pleegdochter Irma Siet te vergunnen
haar geslachtsnaam Siet te veranderen in dien van Lippelt;
8. E. van den Brink en zijn echtgenoote R. Camoenie, te
Soerabaja, aan hun minderjarige pleegdochter, bij den
doop genaamd Annie, te vergunnen den geslachtsnaam
van den Brink aan te nemen ;
9. Raden Sroewono, zich noemende Chridiaan Coenraad
Vineent, te Jogjakarta, hem te vergunnen den geslachtsnaam Vincent-Meyer aan te nemen;
10. Jacobis Adam, te Meester-Cornelis (WestJava), aan zUn
echtgenoote Johanna Nasikah te vergunnen den geslachtsnaam Nasikah aan te nemen;
ll. E. Th. Harmsen en diens echtgenoote, te Jogjakarta,
aan hun minderjarige pleegdochter Johanna Wilhelmina
te vergunnen den geslachtsnaam Harmsen aan te nemen;
12. vrouwe Oeti, bij den doop genaamd Augustina, te MeesterCornelis (West-Java), haar te vergunnen den geslachtsnaam Affidon aan te nemen ;
13. Cowie, zich noemende Corrie Reeb, te Buitenzorg, haar
te vergunnen den geslachtsnaam Reeb aan te nemen;
14. J. Ch. M. 8. Ftischer, te Kediri (Oost-Java), aan z&r
minderjarige pleegkinderen, bij den doop genaamd John
Charles, Mathew Albert, Louis Frederik, El& Francis,
Juliana Louisa, Eddy en Anna, te vergunnen den geslachtsnaam Mages aan te nemen.

pleegdochter van Ch. J. Roggeveen en zijne echtgenoote,
te Bandoeng (West-Java), te vergunnen haren geslachtsnaam Manden te veranderen in dien van Roggeveen;
2.1 April 1935, no. 28, aan Marietje, echtgenoote van
J. C. Bauwens, en Paul Frederik, minderjarige natuurlijke kinderen van wijlen F. G. Knödler, te Paree (OostJava), te vergunnen den geslachtsnaam KNoedlert aan
te nemen;
3.1 April 1935, no. 29, arm Sabri, bij den doop genaamd
Antonius Wilhelm, minderjarigen pleegzoon van W. ter
Meden, te Bandoeng (West-Java), te vergunnen den
geslachtsnaam ter Meule-n aan te nemen;
4.17 April 1935, no. 31, aan Maria Mpspaitella, echtgenoote van Mathijs Pietersx, Amboineesch fuselier der
Infanterie, algem. stamboeknummer 15549, te Jogjakarta,
tevergunnen den geslachtsnaam Maspaitellaaan te nemen;
5.17 April 1935, no. 32, aan Johannes Sarimin alias Arajosenfono, Javaansch wachtmeester 2e. kl., algem. stamboeknummer 86954, en zijne minderjarige kinderen Marthina, Johanna, Johannes Johan, Willem Izak Johannes,
Vera Regina en Julius, te Soerakarta, te vergunnen den
geslachtsnaam Sarimin aan te nemen.

Aan den Gouverneur van Curaçao hebben v er z o c h t :
AntacIor Enripue Silie, Victor Beymundo Silie en Pascual
Isidro Si&, allen wonende op Curaçao, hun te vergunnen
hunnen geslachtsnaam Silie te veranderen in dien van Maduro.
Bij Koninklijk besluit van 4 Mei 1935, no. 34, is toegestemd, dat:
1. Adrianus Hoek, geboren te Dordrecht 31 Juli 1912, en
diens minderjarige wettige nakomelingen den geslachtsnaam veranderen in dien van Ponsen;
2. Johannes SnijrZers, geboren te Heerlen 28 Februari 1932,
zijn geslachtsnaam verandere in dien van wan der Vat;
3. Herman Johannes Havik, geboren te Leiden 4 Augustus
1932, zijn geslachtsnaam verandere in dien van Gouwentak.
BU besluit van den Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indië is g o e d g e von d en :
1.25 Maart 1935, no. 43, aan Johanna Jeanne Manden,
geboren te ‘Bandoeng 23 September 1922, minderjarige
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DE NEDERLANDSCHE LEEUW
MAANDBLAD
VAN HET

KONINKLIJK NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP
VOOR GESLACHT- EN WAPENKUNDE.
GEVESTIGD TE ‘s-GRAVENHAGE+

REDACTEUR :

Dr, TH . R. VALCK LUCASSEN.
Huize Sparrenbeide, Driebergen.

’

Algemeene Kennisgevingen.
Benoeming van gewone leden.
De gewone leden van het Genootschap worden op voordracht van ten minste één 1 i d, na gehouden ballotage,
door het Bestuur benoemd.
Opgave van candidaat-leden gelieve men te richten tot
den Secretaris.

Bibliotheek en Verzamelingen van het Genootschap.
De Verzamelingen van het Genootschap, inclusief de Bibliotheek, gevestigd Bleymbirrg 6 te
‘s-Gravenhage, zijn voor de leden toegankelgk ii! deren
M a a n d a g v a n 94-12 en van 2-5 uur.
~~

Contributie.
De jaarljjkgche contributie voor de gewone leden
bedraagt f lO.-, ingaande op 1 Januari.
Men gelieve deze te voldoen door storting v6 ór 1
Maart op postrekening no. 20910 van den ,,P ennin gmeester van het, Genootschap” of door toezending
per postwissel aan diens adres (*Jhr. H. Trip, NassauZu&nsfeinstraat 6, ‘s-Gravenhage).
Na 1 Maart zal over de verschuldigde contributie
met verhooging vau inningskosten worden beschikt..
Nieuwe leden, die in den loop van het jaar tot het
Genootschap toetreden, gelieven hunne contributie op de
hierboven aangegeven wgze te voldoen vóór het verstrijken
van de maand, volgende op die van hunne benoeming, bij
gebreke waarvan als boven zal worden gedisponeerd.
Opzegging moet geschieden v6ór 1 December,
voorafgaande aan het Genootschapsjaar, met ingang waarvan men zijn lidmaatschap wenscht te beeindigen.
Dezelfde bepalingen gelden m.m. voor de a b o nn ementsgelden.

Inlichtingendienst.
Ten behoeve van de leden is een inlichtingendienst ingesteld, die tegen onderstaand tarief uit de
talrijke verzamelingen, welke het Genootschap ten dienste
staan, gegevens op genealogisch en heraldisch gebied
verstrekt.
Voor de beantwoording van elke gestelde vraag
wordt bij de inzending aan het Bureau van het Genootschap een bedrag van f 0.50 in postzegels ingewacht, met dien verstande, dat inlichtingen op verschillende
vragen, in één brief samengevat, elk afzonderlUk in rekening
worden gebracht. Wanneer er echter aanleiding bestaat
om verschillende vragen in verband met haren aard als
één vraag te beschouwen, kan - ter beoordeeling door
het Bestuur - dit tarief worden verlaagd.
Vragen, welke niet van het verschuldigde bedrag zun
vergezeld, worden on b e a n t w o o r d terzijde gelegd.
Den leden wordt ernstig in overweging gegeven slechts
dan een beroep op de kolommen van het M’aa n d b 1 ad
te doen, wanneer de inlichtingendienst geen uitkomst
mocht bieden.

Abonnementen op het Maandblad.
Voor niet -1ed en van het Genootschap, alsmede voor
bibliotheken en archieven, is het Maandblad verkrijgbaar tegen eene abonnementsprijs van f lO.-.
Men gelieve zich hiervoor op te geven bij den Re d a cteur van het Maandblad.
Zie voor de wijze van betaling hierboven onder: Contributie.

Maandelijksche Bijeenkomsten.
Op den eersten Maandag van iedere maand,
des n. m. te n 44 ure, hebbeu ladenbgeenkomsten plaats
en .wel gedurende de maanden October tot en met
Mei in Café-Redaurant ,,de Kroon”, Spui 10, te ‘s-Gravcnhage en gedurende de maanden J u n i tot en’ m et
S ep t e m b e r in Hôfel Witte Brug te &%cve&gen.
Wanneer de eerste Maandag der maand op een erkenden
Christelijken feestdag valt, heeft de bijeenkomst eene week
later plaats.
Bovendien hebhen op den eersten Zaterdag der
maanden October tot en tnet Juni, des n.m. ten
3 ure, in het gebouw Koningstraat 21 te Arnhem bgeenkomsten plaats van de Groep van in Gelderland wonende
leden. Deze bijeenkomsten zijn ook voor de overige leden
van het Genootschap toegankel#k.

Overdrukken.
Indien van bijdragen voor het Maandblad o v er d ruk ke n
worden gewenscht, moet hiervan, onder opgave van het
benoodigde aantal,reeds bij de toezending der copie
aan den Redacteur kennis worden gegeven.
De prijs bedraagt voor 1-15 expl. f l.-, f 2.-, f 3.-,
en f 4.- respect. voor &4, $ en 1 heel vel (16 blz.), waarbij
in het oog te houden is, dat, 1 blz. der overdrukken ongeveer overeenkomt met 3 kolom van het Maandblad. Voor
meer dan 15 exempl. treedt eene tnatige verhooqing in.
Medewerkers, die zich met ex t r a -nu m m er s van het
Maandblad zouden willen tevreden stellen, kunnen deze
verkrijgen a f 0.25 per stuk. Aangezien deze nummers
echter speciaal voor de aanvragers moeten worden gedrukt,
is ook in dib geval opgave van het gewenschte aantal bij
de toezending der copie noodzakelijk.
Losse exemplaren en oude jaargangen
van het Maandblad.
Losse exemplaren van het Maandblad zijn, voor zoover
leverbaar, aan het Bureau van het Genootschap
verkrijgbaaràf l.-.Voorcomplete oude jaargangen
is de prijs vastgesteld in verhouding tot de grootte van
den aanwezigen voorraad.

Wekelijksche Portefeuille.
Voor de te ‘s - G r a v en h a g e woonachtige leden bestaat
geleeenheid zich te abonneeren op eene wekelaksohe
portefeuille met todschriften, waarvoor hunne jaarIdksche contributie met f 5.- wordt verhoogd.
Men gelieve zich hiervoor op te geven aan het Bureau
van het Genootschap, waarheen ook alle correspondentie, de portefeuille betreffende, dient te worden gericht.
Naamsverandering en naams&nneming.
Aan belanghebbenden, die tegen op pag. 3 van den omslag
medegedeelde aanvragen om naamsverandering of naamsaanneming bezwaarschriften zouden wenschen in te
dienen, wordt, in overweging gegeven zich voor inlichtingen
te wenden tot den Secretaris.
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No. 8

Officieele mededeelingen
betreffende naamsveranderingen en
naamsaannemingen.
In de Nederlandsche Staatscourant zön in den loop
der maand Juni van het jaar 1935 gepubliceerd de navolgende hier te lande gedane verzoeken om naamsverandering :
1. van Pieter Johannes Verkade, te ‘s-Gravenhage, ten behoeve van den minderjarige WiQj Felix tot het veranderen van diens geslachtsnaam FeZix in dien van
Verkade;
2. van Benjamin Gokkes en Eva Kokkie, echtelieden, te
kireda, zoo voor zich als voor hun minderjarige wettige
nakomelingen tot het veranderen van den geslachtsnaam
Bokkie in dien van de Back ;
3. vau Pieter Jacobus van Zalingen, te Amsterdam, ten
behoeve van de minderjarige Fetie van Minnen, tot het
veranderen van dezer geslachtsnaam van Minnen in dien
van va12 Zalingerz ;
4. van Albertus Terlouw en Wilhelmina Petronella Zwambach, echteliedeo, te Scheveningen, ten behoeve van de
minderjarigen Wilhelm Veldheer en Pamela Wood, tot
het veranderen van de geslachtsnamen Veldheer en Wood
in dien van Terlouw;
5. van Hendrik Bouts en Anna Elisabeth Neys, echtelieden,
te Rotterdam, ten behoeve van de minderjarige Anna
Elisabeth Rambing, tot het veranderen van dezer geslachtsnaam in Bouts.

AUGUSTUS 1935

naam J@rtin te veranderen in dien van van der Sluis
Martin ;
3. E. L. Bertus, te Meester-Cornelis (West-Java), zijn
minderjarige stiefkinderen Otto Schaalje, Donald Schaalje
en Florence Schaalje, geboren onderscheidenlijk te Bandoeng en te Batavia 21 November 1923, 17 Februari
1930 en 3 Augustus 1931, te vergunnen den geslachtsnaam Schaalje te veranderen in dien van Bertus;
4. Soeaiba, te Gorontalo (Manado), hem te vergunnen den
geslachtsnaam Akase Salehe aan te nemen ;
5. H. ThieZsch, te Batavia, zijn minderjarige pleegdochter,
bij den doop genaamd Nelly, te vergunnen den geslachtsnaam Thiclsch aan te nemen.
Aan den Gouverneur van Curaçao heeft v er z o c h t:
Leonso Obdulio Adelaida, wonende op CuraGao, hem te vergunnen den geslachtsnaam Adelaida te veranderen in dien
van Rog.
Bij Koninklijk besluit van 27 Mei 1935. no. 9, is toegeste m d, dat :
1. Tom Krot, geboren te Amsterdam 24 Augustus 1929,
zijn geslachtsnaam verandere in dien van van Dijk;
2. Jaràng Evert Perkaan, geboren te Qroningen 2 Februari
1933,zijn geslachtsnaam verandere in dien van Wiensma;
3. Hendt-iuz Prinsen, geboren te Amsterdam 20 Maart 1927,
haar geslachtsnaam verandere in dien van Baay;

--2!amh?u -m.

Indië hebben verzocht:

1. Eltiabeth, zich noemende Elisabeth Eland, te Batavia,
haar te vergunnen den gesìachtsnaam Eland aan te nemen ;
2.8. van der sluis, te Bandoeng, zijn minderjarige pleeg
dochter Ella Frieda Martin, geboren te Djogo-dajo
(Oost-Java) 16 April 1919, te vergunnen haar geslachts-

Bij resolutie van deu Gouverneur van Surituune
van 17 April 1935, no. 1316, is aan Juanita Betsy Phoolbasia
Dwarka Panday t o e s t e m m i n g verleend haar geslachtsnaam Dwarka Panday te veranderen in dien van Alrack.
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DE NEDERLANDSCHE LEEUW
MAANDBLAD
VAN HET

KONINKLIJK NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP
VOOR GESLACHT* EN WAPENKUNDE.
GEVESTIGD TE ‘ticGRAVENHAGE.

REDACTEUR :

Dr.

TH. R.

VALCK LUCASSEN.

Huize Sparrenbeide, Driebergen.

Algemeene Kennisgevingen.
Benoeming van gewone leden.

Bibliotheek en Verzamelingen van het Oenootschap.

De gewone leden van het Genootschap worden op voordracht van ten minst e één 1 i d, na gehouden ballotage,
door het Bestuur benoemd.
Opgave van candidaat-leden gelieve men te richten tot
den Secretaris.

De Verzamelingen van het Genootaohap, inclusief de Bibliotheek, gevestigd Blqe&rg 5 te
‘s-Gravenhage, zijn voor de leden toegankeldk i e deren
M a a n d a g v a n 9+12 en van 2-5 uur.

Contributie.

Inlichtingendienst.

De jaarlgksche contributie voor de gewone leden
bedraagt f lO.-, ingaande op 1 Januari.
Men gelieve deze te voldoen door storting v6 ór 1
Maart op postrekening no. 20910 van den ,,Penningmeester van het Genootschap” of door toezending
per postwissel aan diens adres (Jhr. H. Trip, NassauNa 1 Maart zal over de verschuldigde contributie
met verhooging van inningskosten worden beschikt.
Nieuwe leden, die in den loop van het jaar tot het
Genootschap toetreden, gelieven hunne contributie op de
hierboven aangegeven wijze te voldoen vóór het verstrijken
van de maand, volgende op die van hunne henoeming, bij
gebreke waarvan als boven zal worden gedisponeerd.
Opzegging moet geschieden vóór 1 December,
voorafgaande aan het Genootschapsjaar, met ingang waarvan men zfln lidmaatschap wenscht te beeindigen.
Dezelfde bepalingen gelden m.m. voor de ab o nn ementsgelden.

Ten behoeve van de leden is een inlichtingendienst ingesteld, die tegen onderstaand tarief uit de
talrijke verzamelingen, welke het Genootschap ten dienste
staan, gegevens op genealogisch en heraldisch gebied
verstrekt.
Voor de beantwoording van elke gestelde vraag
wordt bij de inzending aan het Bureau van het Genootschap een bedrag van f 0.50 in postzegels ingewacht, met dien verstande, dat inlichtingen op verschillende
vragen, in één brief samengevat, elk afzonderlUk in rekening
worden gebracht. Wauneer er echter aanleiding bestaat
om verschillende vragen in verband met haren aard als
één vraag te beschouwen, kan - ter beoordeeling door
het Bestuur - dit tarief worden verlaagd.
Vragen, welke niet van het versshuldigde bedrag zgn
vergezeld, worden on b e a n t w o o r d terzijde gelegd.
Den leden wordt ernstig in overweging gegeven slechts
dan een beroep op de kolommen van het Maand b 1 ad
te doen, wanneer de inlichtingendienst geen uitkomst
mocht. bieden.

Abonnementen op het Maandblad.

Maandelijksche Bijeenkomsten.

Zuylensfeinstraat 6, ‘s-Gravenhage).

Voor niet-leden van het Genootschap, alsmede voor
Op den eersten Maandag van iedere maand,
bibliotheken en archieven, is het Maandblad ver- des n.m. ten 4& ure, hebben ledenbijeenkomsten plaats
krijgbaar tegen eene abonnementsprijs van f lO.-.
‘en wel gedurende de maanden October tot en met
Men gelieve zich hiervoor op te geven bij den Red a c- Mei in Café-Restaurant ,,de Kroon”, Spui 10, te ‘s-&aoetiteur van het Maandblad.
h.age en gedurende de maanden Juni tot en met
Zie voor de wgze van betaling hierboven onder: Con- September in Hôfel Witte Brug te Sclreveningen.
tributie.
Wanneer de eerste Maandag der maand op een erkenden
Christelijken feestdag valt, heeft de bijeenkomst eene week
Overdrukken.
later plaats.
Indien van bijdragen voor het Maandblad o ver drukken
Bovendien hebben op den eersten Zaterdag der
worden gewenscht, moet hiervan, onder opgave van het
maanden
October tot en met Juni, des n.m. ten
benoodigde aantal,reeds bij de toezending der copie
3
ure,
in
het
gebouw Koningstraat 21 te Arnhem bUaan den Redacteur kennis worden gegeven.
De prijs bedraagt voor 1-15 expl. f l.-, f 2.7 f 3.-, eenkomsten plaats van de Groep van in Gelderland wonende
en f 4.- respect. voor $, +, 2 en 1 heel vel (16 blz.), waarbij leden. Deze bijeenkomsten zijn ook voor de overige leden
in het oog te houden is, dat 1 blz. der overdrukken onge- van het Genootschap toegankelijk.
veer overeenkomt met 2 kolom van het Maandblad. Voor
Wekelijksche Portefeuille.
meer dan 15 exempl. treedt eene matige verhooging in.
Voor
de
te
‘s
-G
r a v en h a g e woonachtige leden bestaat
Medewerkers, die zich met ex t ra - nu m m er s van het
gelegenheid
zich
te
abonneeren op eene we kelg k s uh e
Maandblad zouden willen tevreden stellen, kunnen deze
verkrijgen a f 0.25 per stuk. Aangezien deze nummers port e f eui 11 e met tgdschriften, waarvoor hunne jaarechter speciaal voor de aanvragers moeten worden gedrukt, ldksche contributie met f 5.- wordt verhoogd.
Men gelieve zich hiervoor op te geven aan het Bureau
is ook in dib geval opgave van het gewenschte aantal bij
van het Genootschap, waarheen ook alle corresponde toezending der copie noodzakelijk.
dentie, de portefeuille betreffende, dient te worden gericht.

Losse exemplaren en oude jaargangen
van het Maandblad.

Naamsverandering en naamsaanneming.

Losse exemplaren van het Maandblad zijn, voor zoover
leverbaar, aan het Bureau van het Genootschap
verkrigbaar àf l.-. Voor complete oude jaargangen
is de prijs vastgesteld in verhouding tot de grootte van
den aanwezigen voorraad.

Aan belanghebbenden, die tegen op pag. 3 van den omslag
medegedeelde aanvragen om naamsverandering of naamsaanneming bezwaarschriften zouden wenschen in te
dienen, wordt in overweging gegeven zich voor inlichtingen
te wenden tot den Secretaris.

No. 9

LIIIE JAARGANG

Off icieele mededeelingen
betreffende naamsveranderingen en
naamsaannemingen.
In de Nederlandsche Staatscourant zgn in den loop
der maand Juli van het jaar 1936 gepubliceerd de navolgende hier te lande gedane verzoeken om naamsverandering :
1. van Tjapko Pik, te Amsterdam, zoo voor zich als voor
zan minderjarige wettige nakomelingen, tot het veranderen van den geslachtsnaam Pik in dien van pi&;
2. van Jan Hubert Kisters, te Terwinselen-Schaesberg, ten
behoeve van de minderjarige Arnokda de Boer, tot het
veranderen van dezer geslachtsnaam de Boer in dien
van Kisters.
Aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandschlodië hebben verzocht:

SEPTEMBER 1935

4. Raden Soeriadie, te Ivfagelang (Midden-Java), hem te
vergunnen den geslachtsnaam Soeriadarma aan te nemen.

Bij Koninklijk besluit is toegestemd:
1.9 Mei 1935, no 54, dat Jan Willem Vredenberg, geboren
te Amsterdam 7 October 1922, z@ geslachtsnaam ver.
. andere in dien van Vredenberg van der Horst;
2. 19 Juli 1935, no 11, dat 10 Hendrika vaa de Pol, geboren te ‘s-Gravenhage 13 December 1914, haar geslachtsnaam verandere in dien van Koens ; 20 FreöXy
Peening, geboren te ‘s-Gravenhage 4 Augustus 1931,
z&i geslachtsnaam verandere in dien van uan Z~jwerden;
30 Franciscti Merks, geboren te St. Oedenrode 28 Januari 1910, en diens minderjarige wettige nakomelingen
den geslachtsnaam veranderen in dien van Rokven;
40 Jan Willy Otto Klomp, geboren te Rheden 7 Mei
1932, zijn geslachtsnaam verandere in dien van Regelink;
60 Johanna Kamphuis, geboren te Nordhorn (Pruisen)
4 Juni 1933, haar geslachtsnaam verandere in dien van
Koertshuis.

1. Ir. Oscar Stevens, te Bandoeng, hem te vergunnen zich
voortaan te noemen Bax Stewens;
2. W. Benjamins, echtgenoote van E. M. Andries, te BataviaCentrum, haar minderjarigen zoon Marthinus Johannes,
Bij besluit van den Gouverneur-Generaal vao
geboren te Batavia 23 Maart 1923 uit haar door echt- Nederlaodsch-IadiE is g o e d g e v o n d en :
scheiding ontbonden huwelijk met H. E. de Vries, te
vergunnen zich voortaan te noemen Marthinus Johannes 1.27 Juni 1935, no 27, dat Hadji Soedjangie den geslachtsnaam Soedjangie heeft aangenomen ;
de Vries Andries ;
3. Mas Tjokrosantoso, als kind genaamd Santoso, te Soera- 2.28 Juni 1935, n’ 48, aan Hadji Abdoel Rasoel bin
Mohamad Tamin, te Modjokerto (Oost-Java), te verbaja, hem te vergunnen den geslachtsnaam Tjokrosantoso
I
gunnen den geslachtsnaam Rasoel aan te nemen.
aan te nemen ;
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KONINKLIJK NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP
VOOR GESLACHT0 EN WAPENKUNDE.
GEVESTIGD TE ‘s-GRAVENHAGE.

REDACTEUR t
Dre

TH+ R. VALCK LUCASSEN,
Huize Eikenrode, Driebergen.

Algerneene Kennisgevingen.
Benoeming van gewone leden.

Bfblfotheek en Verzamelingen van het Cienootschap.

De gewone leden van het Genootschap worden op voordracht van ten minste één lid, na gehouden ballotage,
door het Bestuur benoemd.
Opgave van candidaat-leden gelieve men te richten tot
den Secretaris.

De Verzamelingen van het Genootsohap, inclusief de Bibliotheek, gevestigd BTsyerPburg 6 te
‘s-Gravenhage, zijn voor de leden toegankelgk ie deren
M a a n d a g v a n 94-12 en van 2-5 uur.

Contributie.
De jaarlgksche contributie voor de gewone leden
bedraagt f lO.-, i n g a a n d e o p 1 J a n u a r i .
Men gelieve deze te voldoen door storting vóór 1
Maart op postrekening no. 20910 van den ,,Penningmeester van het Genootschap” of door toezending
per postwissel aan diens adres (Jhr. EI. Trip, Nassau2Juylensteinstraat 6, ‘s4ravenhage).
Na 1 Maart zal over de verschuldigde contributie
met verhooging van inningskosten worden beschikt.
Nieuwe leden, die in den loop van het jaar tot het
Genootschap toetreden, gelieven hunne contributie op de
hierboven aangegeven wijze te voldoen vóór het verstrijken
van de maand, volgende op die van hunne henoeming, bg
gebreke waarvan als boven zal worden gedisponeerd.
Opzegging moet geschieden vóór 1 December,
voorafgaande aan het Genootschapsjaar, met ingang waarvan men zijn lidmaatschap wenscht te beeindigen.
Dezelfde bepalingen gelden m.m. voor de ab o nn ementsgelden.

Abonnementen op het Maandblad.
Voor nie t-leden van het Genootschap, alsmede voor
b i -9. __ar p
krijgbaar tegen eene abonnementgpr@ van f lO.-.
Men gelieve zich hiervoor op te geven bij den Red a cteur van het Maandblad.
Zie voor de wijze van betaling hierboven onder: Contributie.

Overdrukken.
Indien van bijdragen voor het Maandblad o v er d ru k Be n
worden gewensoht, moet hiervan, onder opgave van het
benoodigde aantal,reeds bij de toezending der copie
aan den Redacteur kennis worden gegeven.
De prijs bedraagt voor 1-15 expl. f l.-, f 2.-, f 3.-,
en f 4.- respect. voor i, &,8 en 1 heel vel (16 blz.), waarbij
in het oog te houden is, dat 1 blz. der overdrukken ongeveer overeenkomt met Q kolom van het Maandblad. Voor
meer dan 15 exempl. treedt eene matige verhooging in.
Medewerkers, die zich met ex t ra - nu m m e r s van het
Maandblad zouden willen tevreden stellen, kunnen deze
verkrijgen a f 0.25 per stuk. Aangezien deze nummers
echter speciaal voor de aanvragers moeten worden gedrukt,
is ook in dit geval opgave van het gewenschte aantal bij
de toezending der copie noodzakelijk.
Losse exemplaren en oude jaargangen

Inlichtingendienst.
Ten behoeve van de leden is een inlichtingendienst ingesteld, die tegen onderstaand tarief uit de
talrijke verzamelingen, welke het Genootschap ten dienste
staan, gegevens op genealogisch en heraldisch gebied
verstrekt.
Voor de beantwoording van elke gestelde vraag
wordt bij de inzending aan het Bureau van het Genootschap een bedrag van f 0.50 in postzegels ingewacht, met dien verstande, dat inlichtingen op verschillende
vragen, in één brief samengevat, elk afzonderlijk in rekening
worden gebracht. Wanneer er echter aanleiding bestaat
om verschillende vragen in verband met haren aard als
één vraag te beschouwen, kan - ter beoordeeling door
het Bestuur - dit tarief worden verlaagd.
Vragen, welke niet van het versehuldigde bedrag zën
vergezeld, worden on b e an t w o o r d terzgde gelegd.
Den leden wordt ernstig in overweging gegeven slechts
dan een beroep op de kolommen van het Maandblad
te doen, wanneer de inlichtingendienst geen uitkomst
mocht bieden.

Maandelijksche Bijeenkomsten.
O p den.eersten Maandag. van iedere maand,
des n.m. ten 4& ür e, hebben ledenbgeenkomsten~
en wel gedurende de maanden October tot en met
Mei in Café-Restaurant ,,de Kroon’,, Spui 10, te ‘s-Grauenhage en gedurende de maanden Juni tot en met
September in Hôtel Witte Brug te Scheveningen.
Wanneer de eerste Maandag der maand op een erkenden
Christelijken feestdag valt, heeft de bijeenkomst eene week
later plaats.
Bovendien hebben op den eersten Zaterdag der
maanden October tot en met Juni, des n.m. ten
3 ure, in het gebouw Koningetraat i?l te Arnhem b&
eenkomsten plaats van de Groep van in Gelderland wonende
leden. Deze bijeenkomsten zijn ook VOOF de overige leden
van het Genootschap toegankeltik.

Wekelijksche Portefeuille.
Vogr de te ‘s - G r a v en h a g e woonachtige leden bestaat
gelegenheid zich te abonneeren op eene wekelaksohe
port e f e ui 11 e met tijdschriften, waarvoor hunne jaarlijkache contributie met f 5.- wordt verhoogd.
Men gelieve zich hiervoor op te geven aan het B ure au
van het Genootschap, waarheen ook’alle correspondentie, de portefeuille betreffende, dient te worden gericht.

van het Maandblad.

Naamsverandering en naamsaanueming.

Losse exemplaren van het Maandblad zijn, voor zoover
leverbaar, aan het Bureau van het Genootschap
verkrUgbaaràfl.-.Voorcompleteoude j.aargangen
is de prijs vastgesteld in verhouding tot de grootte van
den aanwezigen voorraad.

Aan belanghebbenden, die tegen op pag. 3 van den omslag
medegedeelde aanvragen om naamsverandering of naamsaanneming b e z w a ar s c h r i ft e n zouden wenschen in te
dienen, wordt in overweging gegeven zich voor inlichtingen
te wenden tot den Secretaris.

‘No. 10

LIIIE JAARGANG

Officieele mededeelingen
betreffende naamsveranderingen en
naamsaannemingen.
In de Nederlandsche Staatscourant zjjn in den loop

der maanden Juli en Augustus van het jaar 1936 gepubliceerd de navolgende hier te lan de gedane verzo e k en om naamsverandering:

1. van Johan Herman Wuestenenk; te Beilen, ten behoeve
” van de minderjarige Henderkien Hofman, tot het veranderen van den geslachtsnaam Hofman in dien van
Wuestenenk;
2. van Cornelis van Roede, te Bennebroek, ten behoeve van
den minderjarige CorneZis Spreeuw, tot het veranderen
van diens geslachtsnaam spreeuw in dienvan van Roede;
3. van Gosse van der Wal en Maaike Faber, echtelieden,
te Leeuwarden, ten behoeve van den minderjarigen
Willy Plaisant, tot het voegen van den naam van
der Wal bij diens geslachtsnaam, teneinde in het vervolg den geslachtsnaam Plaisant van der Wal te dragen ;
4. van Gijsbertus van der VaZk, te Haarlem, domicilie gekozen hebbende te Amsterdam, ten behoeve van den
minderjarigen Herman Koningen, geboren te Zetten
25 October 1923, tot het veranderen van diens geslachtsnaam Koningen in dien van van der Valk;
5. van Henricus Mathias Hubertus Weekers, te Eindhoven,
ten behoeve van den minderjarige Aloysius Maria HeyZaerts, tot het veranderen van diens geslachtsnaam Heylaerts in dien van Weekers.
6. van Johannes Bernardus Hoogelander, te ‘s-Gravenhage,
al9 voogd en ten behoeve van den minderjarigen WiZZem
Glauniger, geboren 29 April 1930 te Leiden, tot het
veranderen van diens geslachtsnaam Glauniger in dien
van Hoogelander ;
7. van Lubertus Vinke en Johanna Josepha Hubertina
Maria Smelt, echtelieden, te Amsterdam, ten behoeve
van den minderjarige Leonardus Smelt, diens geslachtsnaam Smelt te veranderen in dien van Vinke;
8. van Grietje Vis en Johannes Stoelwinder, echtelieden,
te Langezwaag, gemeente Opsterland, ten behoeve van
de minderjarige Hitje Vis, haar geslachtsnaam Vis te
veranderen in dien van Stoelwinder;
9. van Adrianus Johannes Antonius Martens en Neeltje
Engel, echtelieden, te Rotterdam, ten behogve van den
minderjarigen John wan Tol, tot het veranderen van diens
geslachtsnaam van Tol in dien van Martens;
10. van Cornelis Blaauboer Vries, te Wieringerwaard, Jan
Blaauboer Vries, te Winkel en Pieter Blaauboer Vries,
te Wieringerwaard, eerstgenoemde voor zich zelf, laatstgenoemden zoo voor zich zelf als voor hun minderjarige
wettige nakomelingen, tot het veranderen van hun geslachtsnaam Blaauboer Vries in dien van Blaauboer ;
ll. van Jitze Eleveld en Wijtske Jonkers, echtelieden, te
Appelscha, gemeente Ooststellingwerf, ten behoeve van
de minderjarige Kea Spa, tot het veranderen van dier
geslachtsnaam Spa in dien van Eleveld.
Aan den Gouverneur-Generaal van NederlandschItidië hebben verzocht:

OCTOBER 1935

1. Q. C. Heyning en Vrouwe Mas Adjeng Karsinah, te
Kedoes (Midden-Java), hun minderjarige pleegdochter
Baarsje te vergunnen den geslachtsnaam Heyning aan
ten nemen ;
2 Cl. J. Visser en zijne echtgenoote H. Schrijver, te Sigli
(Atjeh en Onderhoorigheden), hun minderjarigen pleegzoon, bl zön doop genaamd Johannes, te vergunnen den
geslachtsnaam Visaer aan te nemen ;
3. Mevrouw de Weduwe J. F. Hendriksz geboren Sleebos,
te Lawang (Oost-Java), haar minderjarige pleegdochter,
ba haar doop genaamd Johanna, te vergunnen den geslachtsnaam Hendriksz aan te nemen;
4. J.H. wan sharenberg, te Serang, zijn minderjarige pleegdochter Nji An& te vergunnen den geslachtsnaam van
Scharenberg aan te nemen ;
5. De Vereeniging ,, Pro Juventute”, te Jogjakarta, haar
pupil, bij den doop genaamd Mimi, te vergunnen den
geslachtsnaam Schrikker aan te nemen;
6. De Vereeniging ,,Pro Juwentute”, te Jogjakarta, haar
pupil, bo den doop genaamd Pona, te vergunnen den
geslachtsnaam Gronau aan te nemen;
7. Roosje, zich noemende en schrdvende Roosje van Gent,
te Semarang, haar te vergunnen den geslachtsnaam
van Gent aan te nemen;
8. Raden Soelario Koesoemo, te Bandoenp (West-Java),
hem te vergunnen den geslachtsnaam Koesoemo aan te
nemen.
Aan den Gouverneur van Curaçao heeft v er z o c h t :
1. Hector Silvio Anita, te Curaçao, zijn geslachtsnaam
Anita te veranderen in dien van Weber.
Bij Koninklijk besluit is toegestemd:
1.19 Juli 1935, no 10, dat 10 Christina Maria Huisman,
geboren te Heerlen 2 Juni 1932, haar geslachtsnaam
verandere in dien van Brancart; 20 Alfred Proost
Rosenbach, geboren te Amsterdam 9 Mei 1921, zijn
geslachtsnaam verandere in dien van Rosenbach.
2.6 Augustus 1935 no. 39, dat 10 Karel Pieter Westra,
geboren te Sneek 3 April 1926, zijn geslachtsnaam
verandere in dien van van Dijl; 20 Arie van ‘t Zelfde,
geboren te Zwgndrecht 15 Jan. 1915, zun geslachtsnaam
verandere in dien van Reinders; 3” Jacobus Johannes
Sanaee, geboren te Goes 19 Februari 1931, zijn geslachtsnaam verandere in dien van Op ‘t Hof; 40 Johannes
Schaar, geboren te Amsterdam 19 Mei 1931, zijn geslachtsnaam verandere in dien van van Loon.
Bij besluit van den Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indië is g o e d g e von d en :
1.9 Juli 1935, no. 27, aan Anna, minderjarige pleegdochter
van H. de Vries, te vergunnen den geslachtsnaam de
Vries aan te nemen j
2. 22 Juli 1935, no. 26, aan Joseph, zich noemende Joseph
Martherus, en zijne minderjarige erkende kinderen Hans,
Josephine en Annie, te vergunnen den geslachtsnaam
Martherus aan te nemen;
3.28 Augustus 1935, no. 20, aan Karel, minderjarigen
pleegzoon van J. L. Gelsing en Maria, den geslachtsnaam Gelsing aan te nemen.
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Dr.

TH . R. V A L C K

LUCASSEN,

Huize Eikenrode, Driebergen.

Algemeene

Kennïsgevingenm

Benoeming van gewone leden.

Bibliotheek en Verzamelingen van het Genootschap.

De gewone leden van het Genootschap worden op VOOPdrachtvan ten minste één lid, na gehouden ballotage,
door het Bestuur benoemd.
Opgave van candidaat-leden gelieve men te richten tot
den Secretaris.

De Verzamelingen van het Genootschap, inclusief de Bibliotheek, gevestigd BlqenbEc?-g 5 te
‘s-Glrawenhage, zijn voor de leden toegankelijk ieder en
M a a n d a g v a n 9+-12 en van 2-5 uur.

Contributie.

Inlichtingendienst.

De jaarlijksche contributie voor de gewone leden
bedraagt f lO.-, ingaande op 1 Januari.
Men gelieve deze te voldoen door storting vóór 1
Maart op postrekening no. 20910 van den ,,Penninqmeester van het Genootschap” of door toezending
per postwissel aan diens adres (*Jhr. H. Trip, NussauZuylensteinstraat 6, ‘s-Gravenhage).
Na 1 Maart zal over de verschuldigde contributie
met verhooging van inningskosten worden beschikt.
Nieuwe leden, die in den loop van het jaar tot het
Genootschap toetreden, gelieven hunne contributie op de
hierboven aangegeven wijze te voldoen vóór het verstrqken
van de maand, volgende op die van hunne henoeming, bij
gebreke waarvau als boven zal worden gedisponeerd.
Opzegging moet geschieden vóór 1 December,
voorafgaande aan het Genootschapsjaar, met ingang waarvan men zijn lidmaatschap wenscht te beeindigen.
Dezelfde bepalingen gelden m.m. voor de abonn ementsgelden.

Ten behoeve van de leden is een inlichtingendienst ingesteld, die tegen onderstaand tarief uit de
talrijke verzamelingen, welke het Genootschap ten dienste
staan, gegevens op genealogisch en heraldisch gebied
verstrekt.
Voor de beantwoording van elke gestelde vraag
wordt bij de inzending aan het Bureau van het Genootschap een bedrag van f 0.50 in postzegels ingewacht, met dien verstande, dat inlichtingen op verschillende
vragen, in één brief samengevat, elk afzonderlijk in rekening
worden gebracht. Wanneer er echter aanleiding bestaat
om verschillende vragen in verband met haren aard als
één vraag te beschouwen, kan - ter beoordeeling door
het Bestuur - dit tarief worden verlaagd.
Vragen, welke niet van het versahuldigde bedrag zijn
vergezeld, worden on b e a n t w o o r d terzijde gelegd.
Den leden wordt ernstig in overweging gegeven slechts
dan een beroep op de kolommen van het M aan d b 1 ad
te doen, wanneer de inlichtingendienst geen uitkomst
mocht bieden.

Abonnementen op het Maandblad:

Maandelijksche Bijeenkomsten.

Voor nie t-led en van het Genootschap, alsmede voor
bibliotheken en archieven, is het Maandblad verkrijgbaar tegen eene abonnemeotsprijs van f lO.-.
Men gelieve zich hiervoor op te geven bij den Red a cteur van het Maandblad.
Zie voor de wijze van betaling hierboven onder: Contributie.

Op den eersten Maandag van iedere maand,
des n.m. ten 4$ ure, hebben ledenbijeenkomsten plaats
en wel gedurende de maanden October tot en met
Mei in Café-Restaurant ,,de Kroon”, Spui 10, te ‘s-Gravenhage en gedurende de maanden J uni tot en met
September in Hôtel Witte Brug te Scheveningen.
Wanneer de eerste Maandag der maand op eeu erkenden
Christelijken feestdag valt, heeft de bijeenkomst eene week
later plaats.
Hovendien’hebben op den eersten Zaterdag der
maanden October tot en met Juni, des n.m. ten
3 ure, in het gebouw Koningstraat 21 te Arnhem bijeenkomsten plaats van de Groep van in Gelderland wonende
leden. Deze bgeenkomsten zijn ook voor de overige leden
van het Genootschap toeeankeluk.

Overdrukken.
Indien van bijdragen voor het Maandblad o v er d ru k ke n
worden gewenscht, moet hiervan, onder opgave van het
benoodigde aantal,reeds bij de toezending der copie
aan den Redacteur kennis worden gegeven.
De prijs bedraagt voor 1-10 expl. f l.-, f 2.-, f 3.-,
en f 4.- respect. voor B,&, 6 en 1 heel vel (lö blz.), waarbij
in het oog te houden is, dat 1 blz. der overdrukken ongeveer overeenkomt met Q kolom van het Maandblad. Voor
meer dan 15 exempl. treedt eene matige verhooging in.
Medewerkers, die zich met ext r a-numm er s van het
Maandblad zouden willen tevreden stellen, kunnen deze
verkrijgen a f 0.25 per stuk. Aangezien deze nummers
echter speciaal voor de aanvragers moeten worden gedrukt,
is ook in dia geval opgave van het gewenschte aantal bij
de toezending der copie noodzakelijk.

Wekelijksche Portefeuille.
Voor de te ‘s - G ra v en h a g e woonachtige leden bestaat
gelegenheid zich te abonneeren op eene we kelij ksch e
port e f eui 11 e met tijdschriften, waarvoor hunne jaarldksche contributie met f j.- wordt verhoogd.
Men gelieve zich hiervoor op te geven aan het Bureau
v a n h e t G en o o t s c h a p, waarheen ook alle correspondentie, de portefeuille betreffende, dient te worden gericht.

Losse exemplaren en oude jaargangen
van het Maandblad.

Naamsverandering en naamsaanneming.

Losse exemplaren van het Maandblad zijn, voor zoover
leverbaar, aan het Bureau vanhet G e n o o t s c h a p
verkrijgbaaràf l.-.Voorcomplete oude jaargangen
is de prijs vastgesteld in verhouding tot de grootte van
den aanwezigen voorraad.

‘Aan belanghebbenden, die tegen op pag. 3 van den omslag
medegedeelde aanvragen om naamsverandering of naamsaanneming bezwaarschriften zouden wenschen in te
dienen, wordt in overweging gegeven zich voor inlichtingen
te wenden tot den Secretaris.
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Officieele mededeelingen
betreffende naamsveranderingen en
naatnsaannemingen.
In de Nederlandsche Staatscourant Z&I in den loop

der maand September van het jaar 1935 gepubliceerd de
navolgende hier te laude gedane verzoeken om naamsverandering :
1. van 10 Marinus Harshagen en Sytske Douma, echtelieden,
te Utrecht, en 20 L. W. Garsten, te Amsterdam, ten
behoeve van de minderjarige EZisabe2h Vreke, tot het
veranderen van dezer geslachtsnaam Vreke in dien van
Harshagen;

2. van Wilheinrus Karel Stam, steenlosser te lJmuiden,
als voogd over het minderjarige kind Josef Wilhelmus
van Norde, nat,uurlijk niet erkend kind van Anna Elisabeth
van Norde, geboren te Haarlem 6 November 1934, den
familienaam van genoemd kind te mogen veranderen in
dien van Stam;
3. van Jan Sn&, te Zaandam, als voogd over na te noemen
minderjarige, den geslaohtsnaam van den minderjarige
Willem Jan Jansen te veranderen in dien van Smit;
4. van Franciscus Joseph Wouters, te ‘s-Gravenhage, ten
behoeve van de minderjarige Antoinette Frederica Arnolda
Elisabeth van Beekom, tot het veranderen van dezer geslaohtsnaam van Beekom in dien van Wouters;
5. van Maruus Hillebrand en Anna Maria Brouwer, echte-

lieden, te Huizum, gemeente Leeuwarderadeel, ten behoeve van de minderjarige Sjoerdtje Pietersma, tot het
veranderen van dezer geslachtsnaam Pietersma in dien
Gerritsen, te Laren, ten behoeve van den minderjarige
Paul Robert Schakel, tot het veranderen van diens geslachtsnaam Schakel in dien van Gerritsen ;

7. van Joseph Meijer, te Haren (Gr.), ten behoeve van den
miuderjarige Gerard vun Streuq tot het veranderen van
diens geslachtsnaam van Streun in dien van Meijer;
8. van Cornelia van Broekhoven en E. G. A. A. Stuillens,
echtelieden, te ‘s-Gravenhage, ten behoeve van de minderjarige Elisabeth Eugenie van Broekhoven, tot het
veranderen van dezer geslachtsnaam van Broekhoven
in dien van Surillens.

NOVEMBER 1935

2. Frederik, zich noemende IZcken, te Batavia, hem te vergunnen den geslachtsnaam Ilcken aan te nemen;

3. Het Bestuur van het Roomsch Katholiek Weeshuis voor
meisjes te Padang, ten behoeve van de minderjarige
pupillen, a. Sophia Wilhelmina, zich noemende Sophia
Wilhelmina Ohlenroth, b. Johanna, zich noemende Johanna
Goud, c. Emilie, zich noemende Emilie Appel, d. Helena
Maria, zich noemende Helena Maria Bloem te vergunnen
den geslachtsnaam: a. Ohlenroth, b. Goud, c. Appel en
d. Bloem aan te nemen ;
4. Raden WEradimadja, te Tjibodas (West-Java), hem te
vergunnen den geslachtsnaam Kosasih aan te nemen.
Aan den Gouverneur van Curaçao hebten v er z o c h t:
1. Julian Martinus Pieter, te Curaçao, hem te vergunnen
~$0 geslachtsnaam Pieter te veranderen in dien van
Pietersz;
2. Francisco Alejandro Polonia, Alcibiades Niceto Polonia,
Cornelia Geertruida Polonza, Visenta Frederica .Polonia
en Nicolina Eleonora .Polonia, allen wonende op Curaçao,
hun te vergunuen hunnen geslachtsnaam Polonia te veranderen in dien van Sprock.

Bij Koninklijk besluit van 19 Juli 1935, no. 10, is
toegestemd, dat:
Lourens Dirk Poot, geboren te ‘s-Gravenhage 17 Dec.
1890, en diens minderjarige wettige nakomelingen den
geslachtsnaam veranderen in dien van Terlaak Poot.
Bij besluit van den Gouverneur-Generaal van
_ Netllrlandsch-Indië is go e d g e von d en :
-i. 18 September i935, aan Heinrich te vergunnen den geslachtsnaam Hamacher aan te nemen ;
2.18 September 1935, aan Francine te vergunnen den
geslachtsnaam Winkelaar aan te nemen ;
3.18 September 1935, aan Maria Beate te vergunnen den
geslachtsnaam Beate aan te nemen ;
4.20 September 1935, aan Johanna te vergunnen den
geslachtsnaam Simons aan te nemen;
5.1 October 1935, aan Pauline Wiedemann, geboren te
Haarlem 29 April 1930, te vergunnen vóór haren geslachtsnaam Wiedemann dien van Kamphuys te voegen.

Aan den Gouverneur-Generaal van NederlandschBij resolutie van den Gouverneur van Suriname .
IndE hebben verzocht:
van 5 September 1935, no. 1267, is aan Louis Beltran
1. Raden Wardiman, te Karanganjar (Midden-Java), hem te Alexandrina t o es t e m m in g verleend zijn geslachtsnaam
vergunnen den geslachtsnaam Wirjosqoetroaan te nemen; 1Alexandrina te veranderen in dien van Timmer.
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Algemeene Kennisgevingen.
Benoeming van gewone leden.

Bibliotheek en Verzamelingen van het Genootschap.

De gewone leden van het Genootschap worden op voordracht van ten minste één lid, na gehouden ballotage,
door het Bestuur benoemd.
Opgave van candidaat-leden gelieve men te richten tot
den Secretaris.

De Verzamelingen van het Genootsohap, inclusief de Bibliotheek, gevestigd Blepdmrg 5 t e
‘s-Gravenhage, zijn voor de leden toegankelijk ieder en
M a a n d a g v a n 9+-12 en van 2-5 uur.
~-

Contributie.

Inlichtingendienst.

De jaarlijksche contributie voor de gewone leden
bedraagt f lO.-, ingaande op 1 Januari.
Men gelieve deze te voldoen door storting vó 6 r 1
Maart op postrekening no. 20910 van den ,,Penningmeester van het Genootschap” of door toezending
per postwissel aan diens adres (Jhr. H. Trip, NassauZuylensteinstraat 6, ‘&ravenhage).
Na 1 Maart zal over de verschuldigde contributie
met verhooging van inningskosten worden beschikt.
Nieuwe leden, die in den loop van het jaar tot het
Genootschap toetreden, gelieven hunne contributie op de
hierboven aangegeven wijze te voldoen vóór het verstrijken
van de maand, volgende op die van hunne henoeming, bu
gebreke waarvan als boven zal worden gedisponeerd.
Opzegging moet geschieden vóór 1 December,
voorafgaande aan het Genootschapsjaar, met ingang waarvan men zijn lidmaatschap wenscht te beeindigen.
Dezelfde bepalingen gelden m.m. voor de ab o nn ementsgelden.

Ten behoeve van de leden is een inlichtingendien s t ingesteld, die tegen onderstaand tarief uit de
talrijke verzamelingen, welke het Genootschap ten dienste
staan, gegevens op genealogisch en heraldisch gebied
verstrekt.
Voor de beantwoording van elke gestelde vraag
wordt bij de inzending aan het Bureau van het Genootschap een bedrag van f 0.50 in postzegels ingewacht, met dien verstande, dat inlichtingen op verschillende
vragen, in één brief samengevat, elk afzonderldk in rekening
worden gebracht. Wanneer er echter aanleiding bestaat
om verschillende vragen in verband met haren aard als
één vraag te beschouwen, kan - ter beoordeeling door
het Bestuur - dit tarief worden verlaagd.
Vragen, welke niet van het versuhuldigde bedrag zgn
vergezeld, worden on b e an t w o o r d terzijde gelegd.
Den leden wordt ernstig in overweging gegeven slechta
dan een beroep op de kolommen van het Maand b 1 ad
te doen, wanneer de inlichtingendienst geen uitkomst
mocht bieden.

Abonnementen op het Maandblad.

Maandelijksche Bijeenkomsten.
Op den eersten Maandag van iedere maand,
des n.m. ten 44 UP e, hebben ledenbijeenkomsten plaats
en wel gedurende de maanden October tot en met
Mei in Café-Restaurant ,,de Kroon”, Spui 10, te ‘s.Gravenhage en gedurende de maanden J uni tot en met
S ep t e m b e r in Hôtel Witte Brug te Schtruenàngen.
Wanneer de eerste Maandag der maand op een erkenden
Christelijken feestdag valt, heeft de bijeenkomst eene week
later plaats.
Bovendien hebben op den eersten Zaterdag der
maanden October tot en met Juni, des n.m. ten
3 ure, in het gebouw Koningstraat 21 te Arnhem bijeenkomsten plaats van de Groep van in Gelderland wonende
leden. Deze bijeenkomsten zijn ook voor de overige leden
van het Genootschap toegankelgk.

Voor niet-led en van het Genootschap, alsmede voor
bibliotheken en archieven, is het Maandblad verkrggbaar tegen eene abonnementsprijs van f lO.-.
Men gelieve zich hiervoor op te geven bij den Re d a cteur van het Maandblad.
Zie voor de wijze van betaling hierboven onder: Contributie.

Overdrukken.
Indien van bijdragen voor het Maandblad o v er d rukken
worden gewenscht, moet hiervan, onder opgave van het
benoodigde aantal,reeds bij de toezending der copie
aan den Redacteur kennis worden gegeven.
De prijs bedraagt voor 1-15 expl. f l.-, f 2.-, f 3.-,
en f 4.- respect. voor &, 4, 8 en 1 heel vel (16 blz.), waarbij
in het oog te houden is, dat 1 blz. der overdrukken ongeveer overeenkomt met 2 kolom van het Maandblad. Voor
meer dan 15 exempl. treedt eene matige verhooging in.
Medewerkers, die zich met ex t ra - nu m m er s van het
Maandblad zouden willen tevreden stellen, kunnen deze
verkrijgen a f 0.25 per stuk. Aangezien deze nummers
echter speciaal voor de aanvragers moeten worden gedrukt,
is ook in dit geval opgave van het gewenschte aantal bij
de toezending der copie noodzakelijk.

Wekelijksche Portefeuille.
Voor de te ‘s - G ra v en h a g e woonachtige leden bestaat
gelegenheid zich te abonneeren op eene wekelgksuhe
po r t e f e u i 11 e met tddschriften, waarvoor hunne jaarldksche contributie met f 5.- wordt verhoogd.
Men gelieve zich hiervoor op te geven aan het Bureau
v a n h et G en o o t s c h a p, waarheen ook alle correspondentie, de portefeuille betreffende, dient te worden gericht.

Losse exemplaren en oude jaargangen
van het Maandblad.

Naamsverandering en naamsaanneming.

Losse exemplaren van het Maandblad zijn, voor zoover
leverbaar, aan het Bureau van het Genootschap
verkrijgbaar a f l.-. Voor complete oude jaargangen
is de prijs vastgesteld in verhouding tot de grootte van
den aanwezigen voorraad.

Aan belanghebbenden, die tegen op pag. 3 van den omslag
medegedeelde aanvragen om naamsverandering of naamsaanneming bezwaarschriften zouden wensohen in te
dienen, wordt in overweging gegeven zich voor inlichtingen
te wenden tot den Secretaris..

. __ < .- ,.
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Officieele mededeelingen
betreffende naamsveranderingen en
naamsaannemingen.
In de Nederlandsche Staatscourant z@ in den loop
der maand October van het jaar 1935 gepubliceerd de
navolgende hier te lande gedane verzoeken om naamsverandering:
1. van Jan Paulus Schutter, te Amsterdam, ten behoeve
van den minderjarige Poulus Adrianus Ouyff, tot, het
veranderen van diens geslachtsnaam
Duyff in dien van
.
Schutter ;
2. van Cornelis Johannes Toepoel en Geertrzcida Qtharina
ter Weeme, echtelieden, te Amsterdam, ten behoeve van
den minderjarige Willem de Gooijer, tot het veranderen
van diens geslachtsnaam de Gooijer in dien van Toepoel;
3. van Jacoba Johanna Bartels, te Dordrecht, tot het veranderen van haar geslachtsnaam Bartels in dien van
Kooìjmans;

4. van J. J. Crouwel en Christiena de Lange, echtelieden,
te Amsterdam, ten behoeve van den minderjarige Tonny
Rötgers, tot het veranderen van diens geslachtsnaam
Rötgers in dien van Crouwel;

_____-_~- - _.
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Aan den Gouverneur-Generaal van NederlandschIndië hebben verzocht:
1. Arphagsad Theodorus Dwìdjofanojo en zgn echtgenoote
E. B. S. Guicherit, te Semarang, hun minderjarige
wettige kinderen Elise Theodara en Louis Max te vergunnen den geslachtsnaam Dwidiotanojo aan te nemen;
2. L. van der Au, te Weltevreden, zQn minderjarige stiefdochter, bij haar doop genaamd Irma, te vergunnen
den geslachtsnaam va*l der Aa aan te nemen;
3. J. Camerling, te Bendoeng, zQn minderjarige pleegdochter, bU den -doop genaamd Regina, te vergunnen
den geslachtsnaam Camerling aan te nemen ;
4. T. M. Dunki Jacobs en zijn echtgenoote vrouwe R. H.
Eeasberry, te Soekaboemi (West-Java), hun minderjarige
pleegdochter, bij den doop genaamd Eveline, te vergunnen ‘den geslachtsnaam Duiiki Jacobs aan te nemen;
5. 8. P. W. Brest van Kempen en zijne echtgenoote vrouwe
A. Ch. Manuel, te Malapg (OostJava), hun minderjarigen
pleegzoon, bij den doop genaamd Arie Willem, te vergunnen den geslachtsnaam Karna aan te nemen;
6. Raden Azikin Wilagabrata, te Bandoeng (West-Java),
hem te vergunnen den geslachtsnaam Wilagabrata aan
18 nemen.

Bij Koninklijk besluit van 19 October 1935, is toegestemd, dat:
6. van Grietje Schipper, echtgenoote van D. Plat, te Mz
1. AIida Engelina Maria Vrijhoef, geboren te Velsen
nikeudam, als voogdes, ten behoeve van den minderjarigen
3 Juni 1931, haar geslachtsnaam verandere in dien
Dirk Bos, tot het veranderen van diens geslachtsnaam
van van Eerden ;
Bos in dien van Plat;
2. Elizabefh Franke, geboren te Leiden 21 Februari 1933,
6. van Heinrich August Brandt, te Haarlem, ten behoeve
haar geslachtsnaam verandere jn dien van Iran Nunen;
van den minderjarige Johannes Blokker, tot het ver3. Margarelha van Aalst, geboren te Groningen 10 Augustus
anderen van diens geslachtsnaam Blokker in dien van
1930. haar geslachtsnaam
verandere in dien van de
Beer.I-~ __~___~_._.._
~~-Brandt; -~---- . ____.-mF---PIEfi-~n~ Beer, geboren te Amsterdam 5 December
7. van Johan Bakker en echt,genoote, te Hoorn, ten be1923, zijn geslachtsnaam verandere in dien van Beer
hoeve van den minderjarige Hans Hansma, tot het verPoppen.
anderen van diens geslachtsnaam Hansma in dien van
Ba besluit van de’n Gouverneur-Generaal van
Bakker ;
Nederlandsch-Indië is goed ge vond en:
8. van Theodorus Bernardus Bloten, leeraar te Amsterdam,
1. 23 October 1935, aan Marianne C’hristina te vergunnen .
tot het veranderen van zijn geslachtsnaam Bloten in
deu geslachtsnaam Rijkers aan te nemen;
dien van Blonet :
2. 23 October 1935, aan Cafharina te vergunnen den ge9. van Anna Sophia van Kampen, weduwe van H. J. ter
slachtsnaam Eckenhausen aan te nemen;
Wee, te Deventer, ten behoeve van den minderjarige
-3.25 October 1935, aan Iiarrtid Sagimin, Javaansch serAloysius Franciscus de Wolf, tot het veranderen van
geant-ziekenverpleger, den geslachtsnaam Sagimin aan
diens geslachtsnaam de Wolff in dien van ter Wee;
te nemen;
10. van Bernardus Harms, scheepshellingknecht te Gro4.29 October 1935, aan Beatrice te vergunnen den geningen, als voogd, ten behoeve van de minderjarige
slachtsnaam Thenu aan te nemen;
Greta van Duynen, vroeger genaamd Neeltje van Duynen,
5.29 October 1935, aan 1 uschka Ana Maria Hoedemakers,
geboren Ammerzoden 3 Februari 1933, natuurlijk erthans, ingevolgede beschikkingvan den Raad van Justitie
kend kind van Elize van Duynen, wonende te Well,
te Batavia van 16 Mei 1934, geheeten Everdina Sophia
gemeente Ammerzoden, den geslachtsnaam van bedoelde
Hoedemakers, geboren te Batavia 26 Mei 1932, te verminderjarige te veranderen in dien van Harms;
gunnen haren geslachtsnaam Hoedemakers te veranderen
in dien van vart Eede;
11. van Arend Andries Reinders, te Arnhem, ten behoeve
_,
van de minderjarige Maria Verholt, tot het veranderen
6.6 November 1935, aan Boy te vergunnen den geslachtsvan haar geslachtsnaam Verholt in dien van Reinders.
naam Hoeke aan te nemen.

