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l. s. 

Zo't gemeen U roept 
behandel't als U eigen 

Bij de hierna volgende artikelen betreffende Pieter Corneliszn 
Ho_oft, uitgegeven bij gelegenheid van den 300sten gedenkdag van 
het overlijden van dien beroemden Nederlander, heb ik het genoegen 
bij onze leden te introduceeren ons medelid, den Heer G. H. C. Hooft 
te Amsterdam, die zich bereid verklaard heeft ons een en ander 
mede te deelen over de familie, het wapen en de woningen vàn zijn 
naamdrager. Sinds verscheidene jaren heeft de Heer Hooft zich 
bezig gehouden met het verzamelen van gegevens betreffende den 
naam Hooft en het is uit deze verzameling, dat hij de volgende 
artikelen heeft samengesteld. De afbeeldingen tusschen de tekst 
zijn eveneens afkomstig uit zijn verzameling. 

Wij danken den Heer Hooft uit naam van onze leden voor zijn 
medewerking, die het mogelijk maakte ook in onzen kring Pieter 
Corneliszn Hooft te herdenken. 

W. D. H. ROSIER. 
Leiden, April 1947. 
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pieten cqnnet1szoon hooft, 
' 1 

z11n naam en z11n a.rstamw1nq 

Er moet steeds verschil gemaakt worden tusschen de naamdragers 
HOOFT en de nazaten van het bekende "burgemeesters geslacht 
,,HOOFT". De nazaten uit dit laatste geslacht zijn algemeen be
kend en over de genealogische geschiedenis van dit geslacht heeft 
J. A. Alberdinck-Thijm en A. A. Vorsterman v. Oyen en anderen 
uitgebreide beschrijvingen gegeven, welke tot op den huidigen dag 
voort te zetten zijn. Uit deze geslachtenreeks stammen de adelijke 
takken en die met naamstoevoegingen als Hooft Graafland; Hooft 
Hasselaer, Hooft v. Iddekinge en anderen. Tot de "naamdragers" 
behoren o.a. de dragers der namen Hooft v Huisduinen (Hooft v. 
Huysduynen) Hoofd, Hooft en andere. 

Zoo komen wij reeds in 1343 een Baertgen Hooft tegen in Water
land. Nu is het wel mogelijk dat Jan Hooft (omstr. 1460) de eerst 

· bekende voorvader van het "Burgemeester geslacht" een directe 
nazaat van deze Baertgen was, maar de geschiedenis zwijgt hier
over. Dit temeer omdat deze Baertgen in 1343 na "int Heeren slot 
gcleght" te zijn, in den Haag op het rad gelegd werd. De gewone 
straf voor moordenaars. 

Op zoo'n voorzaat wordt meestal weinig prijs gesteld, en dus 
begint het voorgeslacht van de groote P. C .Hooft met JAN wonende 
te Westzaan (of West-Zaandam) aan het hoofd op de haven, 
waar zijn zoon geboren is in 1515. Deze Willem Janszn. Hooft 
voert reeds de naam HOOFT, komende van het havenhoöf(t)d, 
en bij zijn dood in 1562, blijkt hij schipper te zijn en sterft op zee. 

Over de naam HOOFT en haar oorsprong lopen de meningen 
ook uiteen. De meest verspreide mening is dat het wonen op het 
•havenhoofd te West-Zaandam wel de oorsprong van de naam zal 
zijn. Maar hiertegen pleit het bestaan van de Waterlandsche mo~r
denaar Baertgen Hooft die deze naam reeds droeg in 1339. De naam 
HOOFT kan afgeleid zijn van het lichaamsdeel, zooals andere 
namen als 't Hooft, van der Hooft en ook Kop, Beentjes, Borst 
en andere. 

Een geheel andere mogelijkheid is gelegen in het feit dat de 
bewoners van de Zaenlanden, de Heerlijkheid Zaenden en de Schouts
ambten WORMER en JISP, zich herhaaldelijk teweer moesten 
stellen tegen de WEST FRIEZEN. De Zaankanters weerden zich 
geducht en met de mannen van Jisp en Wormer, brachten zij het 
hoofd van den vijandelijken aanvoerder, in triumf bij hun Graaf, 
die deze moedige strijders prompt beloonde met het recht een hoofd 
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in hun vaan of wapen op te nemen. Dat deze overwinnar nu aangeduid 
werd met: ,,die van dat Hoofd" of: ,,Die Jan die dat HOOFT 
medebracht", is aan te nemen. 

In dit verband wil ik wijzen op het wapen van Marken dat-een 
manshoofd voert. Misschien is ook hier verband met de strijd der 
Waterlanders tegen de West Friezen, het thuis brengen van een 
aanvoeders-hoofd, de familienaam HOOFT en het wapen van 
Marken. 

Ook blijkt de naam HOOFT spontaan aangenomen te zijn. Een 
Tijmen Nanninckszn, een melkboer in de Kalverstraat, vond de 
naam HOOFT fraai genoeg om deze in 1540 aan -te nemen, want 
hij noemt zich sinds dien TIJMAN NANNINCKSZOON HOOFT. 
(zijn geslacht is uitgestorven). Doch ook omstreeks 1600 leefde in 
Zaandam een JAN HOOFD wiens nazaten de naam afwisselend 
spelden met een D of een T. (Ook dit geslacht is uitgestorven). Dat 
de naam HOOFT uitsluitend afkomstig is van de JAN HOOFT 
die op het Havenhoofd te West Zaandam woonde, is niet aan 
te nemen. 

Jan Hooft, de stamvader is dus Schipper van een koopvaarder 
en ook zijn zonen waren Schippers op koopvaarders en van hen gaat 
het verhaal over een bezoek aan den Koning van Denemarken. 
In Saenlandt's Arcadia 1658 leest men hierover: 

soo ick onthouden heb sijn Willem ~ooft en ~ijne kinderen, vijf 
van syn soonen, elk hebbende een Schip van tusschen de twee en 
driehondert Lasten tegelijk in de Sondt om vertolt te worden, 
willende de Oost Zee in, hetwelke de Koningk van Deenemarken, 
tot Elseneur synde, vernemende, hen by sich ontboodt, en ver
staande datse met hun_ sessen, de Vader met syn Soonen, met ses 

-Schepen, meer dan twaalfhondert Lasten wesen, en schonk hen de 
Tol voor datmael vry, met geluk wenschinge datét lang duren 
moght met syn kinderen en hare Schepen voeren lange soo datse 
weeldrik -en seer hoogmoedig wierden hetwelke de Vader, die een 
verre siende man was, oorzaak gaf dat hy seide : ,,de Son is op syn 
hoogste geklommen, hy sal haast weder dalen". Wel wetende dat, 
alle des werelts dingen hare keere en ommegangen hebben, sulks 
oo'k geschiede, want een van de Soonen tot Sinte Yves synde, laadde 
syn Schip vol Sout en soo diep dat de verstandige hem tegenvoeren 
en seiden : ,,het was inmogelyk daar mede door See te komen". 
Op 't welke hy tot bescheidt gaf : ,,ick sader mede duiken by Kaap 
de Venester en komen by Heisant wêêr op". Hy dook en quam 
nooit te voorschijn, bleef met Schip en Volk. Een ande'r was in 
Spaanje met sijn Schip en vol goederen synde quam'er geslag van 
de Kooningk die Schepen van node had. (Deze zoon zal wel watergeus 
·geweest zijn !) Omtrent 't Jaar 1572 als nu de heeren van 't beslag, 
van 't Schip afgevaren waren haalde hy de zeilen by, en deed hun 
weet dat syne Majesteit hem in Zeelandt soude komen vi11den, 
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wanneer hy hem vandoen had, ging voorts wech zeilen die op alle 
des Konings Havens ord're gaf hem te tasten. Hy komt voor 
Zeelandt en voor de Haven van Vlissingen of ter Veer daar hy 
goede vrunden waarschouden hy sou syn leven sien te bergen voor 
't streng gebod van den Koning, dies hy met een Boot ontvluchtte ; 
en terwijl hem overal lagen geleidt wieren, trok na Duytslandt, 
daar hy met schoenen te lappen door 't landt syn kost mede ver-
diende en genoegsaam armelyk storf. · 
Krijn Hooft, de derde door quaadt reglement van leven van syn 
Schip afgeset soo my verhaalt is, wierd ergens in Calis of Lissabon 
een Makelaar en handelde niet al te oprecht. De Vader en andere 
Soonen hielde de Vaart langen na den Oorlog nogh aan en woonden 
in de Noordt, waar nogh van syn geslachte syn: en is voor waarheidt 
vertelt, dat de Hoofden van Amsterdam Willem Hooft's bloet
verwanten waren. 

Willem Hooft en zijne zonen hebben dus al een avontuurlijk 
leven gehad zooals vele onzer voorvaderen dat in de Spaansche 
oorlog beleefd hebben. Van dit fraaie verhaal heb ik nooit bevestiging 
kunnen krijgen. Op mijn verzoek deelde het Rigsarkivet te Koben
havn mij mede dat de archieven van het scheepvaart-museum te 
Kronborg over de jaren 1570-1573 verbrand zijn, zoodat het hier 
gegeven verhaal niet gecontroleerd kan worden. 

Willem Hooft had 9 kinderen en met de Se hiervan Pieter Wil
lemszn Hooft 1516-1560 (de jaartallen kloppen niet want z'n 
Vader zou in 1515 geboren zijn) vervolgt de directe lijn zich. Ook 
deze Pieter is Schipper en later Koopman in haring en hout te 
Amsterdam. Hij trouwt 4 maal. Eerst Jannetje Boricks (-- -1559) 
dan Marie Egbertsdr. daarna Wijbericht Jansdr. en later nogeens 
met Engelientje Gheer- tensdr. v Dorsten. Uit het eerste huwelijk 
worden 6 kinderen genoemd waarvan Cornelis Pieterszoon Hooft 
de oudste is. (1547-1.1.1626). Met deze C. P. Hooft komt dan 
deze familie tevens in de voorste rijen der stadsbestuurders, want 
dit wordt de "Vader HOOFT" die als Burgemeester van Amsterdam 
zoo'n belangrijke plaats in gaat nemen. 
"Vader Hooft" heeft 7 kinderen en de oudste is de beroemde Pieter 
Corneliszn. Hooft (16-3-1581-21-5-1647). 

Onze P. C. stamt dus wel af van een echte Hollandsche familie, 
een familie van boeren, schippers en kooplui. Hij heeft in zijn voor
vaderen, mannen van groot formaat en van hoge zielenadel. De 
stam van dit geslacht ligt in de omgeving van Zaandam, later gaan 
ze wonen in Amsterdam aan het IJ en vormen jaren lang de ziel 
van het Amsterdamsche patriciaat. 

Het is soms wel gemakkelijk voor een naamdrager, die eeuwen 
later genealogische liefhebberijen heeft, als er zulke beroemde 
mannen te vermelden zijn, want over hen is veel bekend en is veel 
te verzamelen. 
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(j€Slachtssstaat van p1eteR c0Rne11szn hoo~t 
1. Jan Hooft, 
, ca 1480. 

1 
2. Willem Janszn Hooft, 

1515-1572. 
I 

3. Pieter Willemszn Hooft, 
X 1530-1560. 
l 0 • Jannetje Boriks van Wormer ( .... -1559), 
2° .. Maria Egbertsdr., 
3°. Wijbericht Jansdr., 
4°. Engelientje Gheertensdr. van Dorsten. 

l 
4. Cornelis Pieterszn Hooft, 

1547-1610. 
x Anna Blaeu ( .... -1627), 

waaruit: 
5. 1. Pieter Corneliszn Hooft (10-3-1581-21-5-1647), 

Ridder, Drost van Muiden, Baljuw, . 
x 1°. 23-5-1610: Christine v~n Erp (18), 

2°. 30-11-1627: Heleonora Hellemans (30). 
6. 2. Aeghtgen Corndr. Hooft (1587-.... ), 

x 14-9-1608: Pieter Hasselaar (1583-1651). 
7. 3. Jacob Corneliszn Hooft (1593-1640), 

x 20-3-1619: Jannetje Willemsdr. Pauw. 
8. 4. Dr. Hendrick Corneliszn Hooft (1588 ?-.... ). 

· 9. 5. Grietgen Corndr. Hooft (1590-1639), 
x 1 °. Herman Tholinck (1590-1627), 

2°. Jan Hagen ( .... -1645). 
10. 6. Jannetje Cornelisdr. Hooft (1595-1639), 

x 28-6-1615: Mr. Pieter Cloeck (1589-1667). 
11. 7. Ann-etje Cornelisdr. Hooft (1597 ?-.... ) .. 

12. Aert van Erp, 
X . * 
Geertruy Willemsdr. 
Fennes. 

13. 1. Geertruyd van Erp, 
X 
Claes Hasselaer. 

14. 2. Magdalena van Erp, 
X 
Justus Baeck v. Wulverhorst. 

15. 3. Jacoba van Erp, 
X 
Guillino Bartolotti. 

16. 4. Sara van Erp, 
X 
David van Baerle. 

17. 5. Maria van Erp, 
X 
Jan van Uffelen. 

18. 6. Christine van Erp, 
- 1591-1624, 

X 23-5-1610 
Pieter Corn. Hooft, 

waaruit: 
19. 1. Cornelis Pieterszn Hooft, 

20. 2. Arnaud Hooft, 
· 21. 3. Geertruid Hooft, 
22. 4. Arnaud Hooft, 

1611-1623. 
1613-1615. 
1614-1615. 
1621-1624. 



23. Pieter Hellemann, 
van Antwerpen. 

1 
24. Arnau/t Pieterszn 

Helleman, 
X 
Susanna van Surck, 

25. 1. Lucretia Hellèmann, 
x Emanuel van Surck. 

26. 2. Susanna Hellemans, 
x Nicolaes Sunier. 

27. 3. Carel Hellemann. 
28. 4. Pieter Hellemann, 

x Maria Fredsdr. Hellemann. 
29. 5. Constantina Hellemann, 

x Nicolaes Pzn. Rubens. 
30. 6. Heleonora Hellemans, 

Wed. Jan B. Bartolotti van 
den Heuvel, 1595-1661, 
X 30-11-1627 
Pieter Ca,n. Hooft, 

waaruit: 
31. 1. Mr. Arnaut Helleman Hooft, 

1630-:-1680, X 1 °. : 1655 
32. Maria van der Houve, 

1629-1663, X 2°, 1665: 
37. Nana Maria van Hoorn, wed. 

Jan Azn van der Heiden, 
1619-1680. 
Uit het 1 ° huwelijk : 

33. 1°. Pieter Arnauts Hooft, 
1656-1684, 

34. 2. Maria Arnauts Hooft, 
1657-1686, 

35. 3. Eleonora Arnauts Hooft, 
1658-1658, 

36, 4. Johanna Arnauts Hooft, 
1660-1680, 

37. . 5. Robert Hellemann Hooft, · 
1662-1699. 

38. 2. Christina Pietersdr. Hooft, 
x 1651 Coenrath Burgh, 
1619-1699, 

waaruit: 
1. Albert Burgh, 
2. Eleonora Burgh, 
3. Pieter Burgh, 
4. Coenrath Burgh, 
5. Cornelis Burgh, 
6. Arnaut Burgh. 
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p1eteR coR.net1szoon hooÇt 
en z1Jn Ç~m1t1e 

Pieter Corneliszoon Hooft is geboren 10 Maart 1581 te Amsterdam 
aan de Haarlemmerdijk waar nu een winkel gevestigd is, op 
No. 16. 

Zijn Vader: Cornelis Pieterszoon Hooft woonde daar als koop
man in haring en hout, vlak bij de Haarlemmerpoort bij het Emder 
of Condé-hoekje. Hij was gehuwd met Anna Blaeu· dd 24-10-1578 
en Pieter was hun oudste zoon en oudste kind. · 

Het schijnt, ondanks de krachtige en vooral avontuurlijke voor
vaderen, geen krachtig geslacht te zijn geweest, want noch zijn 
broer, noch hij-zelf hebben nakomelingen wiens geslacht zich voort
zet tot heden. Zijn broer Jacob had geen kinderen en hij zelf heeft 
het tot kleinkinderen gebracht, doch deze stierven jong. 

Pieter huwde te Amsterdam 6-5-1610 Christine van Erp (20-6-1591 
-6-6-1624), dochter van Aert van Erp en Geertruy Willernsdr. 
Baers. (Volgens andere Aagtje Wdr. Tennes). 

Zij hebben vier kinderen : · 
Cornelis Hooft 1611- 26-1-1623 
Arnaud Hooft 1 1613-1615 
Geertruid Hooft 1614-1614 (4 weken oud) 
Arnaud Hàoft 2 1621- 23-5-1624 

Als zijn vrouw Christine overlijdt, leeft er geen enkel kind uit dit 
huwelijk meer. Hij hertrouwt den 30en November 1627 met een 
vrouw die zeer tot zijn dichterlijke natuur spreekt. Vele balladen 
en gedichten heeft hij zijn Leonora Hellemans toegedicht. Zij was 
geboren 1595 als dochter van een Antwerpsche koopman Arnault 
Hellemans en Susanna Surck. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen 
geboren: · 

Mr. Arnaut Helleman-Hooft 23-12-1630-25-2-1680 
Christina Hooft (23-5-1619~ .... ) 

Met deze kinderen is Pieter gelukkiger geweest. Als hij sterft 
21 Mei 1647, leven beide kinderen nog. 

Hij is nog geen grootvader maar zijn vrouw beleeft de geboorte 
van de kleinkinderen nog wel. 

Arnout Hooft heeft de Mr. titel verworven en voert vóór de vaders
naam de moedersnaam. Hij huwde 25-5-1655 met Maria v.d. Houve 
(1629-6-6-1663). Hun kinderen zijn: 

· Pieter Arnautszn. Hooft 1656-1684 
Maria Arnauts Hooft 1657-1686 
Eleonora Arnauts Hooft 1658-10-10-1658 
Johanna Arnauts Hooft 1660-10-10-1680 
Robert Hellemans Hooft 5-2-1662-1699 
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Uit deze kinderen zijn geen nazaten gekomen. 
Pieter sterft ongehuwd, evenals Maria. Robert sterft ongehuwd 

als student te Padua. 
Christina Hooft huwde 1651 Coenrath Burgh, (23-5-1619-

9-11-1699). Uit dit huwelijk komen 6 kinderen : 
Albert Burgh. Eleonora Burgh. Pieter Burgh, Heer v. Kortenhoef. 

Coenrath Burgh, Heer v. Kortenhoef. Cornelis Burgh. 
Hiermede is dan het directe geslacht van de groote Pieter Cor- · 

neliszn. Hooft uitgestorven. 
Over de leden van zijn familie zijn tal van bijzonderheden bekend 

gebleven. Wij resumeeren deze bijzonderheden omdat deze een goede 
blik \\-'.erpen op de familie en het familieleven, hun maatschappelijke 
posities en hun leven. 

De nummers verwijzen naar de nummers voor de namen in de 
geslachtsstaat. 

1. Jan Hooft, ca 1480 te West-Zaandam. 
2. Willem Hooft janzn., geboren 1515 (?) en overleden 1590 op 

zee, gehuwd met Diewertje Claesdochter (?) Grootschipper op 
een eigen koopvaarder. 

Zij hebben 9 Kinderen : 
a. Jan Willemszn. Hooft, sterft jong. 
b. Broer Willemszn. Hooft. Verongelukt met zijn Vader op 
· zee; 10-8-1562 (?), hij voerde de bijnaam: ,,van Lichten-

domdeijnen", In 1548 wordt. hij genoemd als Schipper van · 
een bruwaerts van 400 ton. In 1557 woonde hij als onbemid
deld man aan de O.Z. Oostf'rburgwal. 

c. Jan Willemszoon Hooft, bijgenaamd "de oude", huwde een 
onbekende vrouw en heeft één zoon Pieter Janszn. Hooft. 
Deze huwde te la Rochelle in Frankrijk met Maria Gella, 
hun zoon : Jan Pieterszn. Hooft, (1585 ?) huwde "Oome 
Jannen dochter van Monnickendam" en had geen kinderen. 

d. Cornelis Willemszoon Hooft, huwde Annetje Cornelisdr. de 
Jongh welke in de Nieuwe Kerk begraven is op 23-9-1565. 
Hij was Grootschipper (1540-1559), woonde op de N.Z. 
Wester Burgwal. Zijn geestelijke belangstelling ging vooral 

" uit naar de reformatie. Wij komen hem en zijn dochter 
Aegtje tegen op de openbare preeken o.a. te Overveen. 
Zijn zoon: 
1. Jan Corneliszn. Hooft ( .... -15-2-1600) brengt het reeds 

tot Raad ter Admiraliteit, Schepen en Kolonel der Bur
gerij. Hij huwde Clara Jacobsdr. Moes en sterft zonder 
kinderen na te laten. 

2. Aegtje Cornelisdr. Hooft huwt Corn. Janszn. Pot. 
3. e. Pieter Willemszoon Hooft, (ca 1510-ca. 1580). Huwde Jan

netje Boricks Hendriksdochter van Wormer, ,,een boerin 
waarbij hij vele kinderen heeft gewonnen". Hij was Groot-
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schipper (1553-1560) Koopman in Haring en Hout te 
Zaandam en vestigde zich later aan de N.Z. Wester achter
burgwal "int Huypot" te Amsterdam. Omstreeks 1557 wordt 
hij de meest welgestelde van de gebroeders Hooft genoemd. 

Hij hertrouwde, na het overlijden van zijn eerste vrouw 
vóór Augustus 1559, met 
2. Marie Egbertsdochter, die in Juni 1563 als zijn vrouw 

wordt genoemd. 
3. Bijberich Jansdochter. 
4. Engelientje Gheertensdochter v. Dorsten, Wed.e van 

Willem Thijmanszoon Backer. 

4. a. Cornelis Pieterszoon Hooft 1547-1629, huwde 24-11-1578 
Anna Blauw of Blaeu. 
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b. Gerrit Pieterszn. Hooft (1551-1600), gehuwd met Neeltje 
Gouwert van Embden Jansdr. bijgenaamd Duyvelke. 

Hij woonde bij de Haarlemmerpoort en was compagnon 
met zijn broer Cornelis en de wed. van Willem. Zij hebben 
5 kinderen. 

c. Willem Pieterszn. Hooft (1549-1605), huwde 15-11-1578 
Grietgen Haeck Hendriksdochter ( .... -1613). 

Hij woonde op het Singel buiten de Jan Roodenpoort, 
als korenkoopman in compagnonschap met zijn broers Cor
nelis en Gerrit. 

d. Hendrik Pieterszn. Hooft (1535-1596), huwt te Alkmaar 
op 22-7-1581 Geertje Claesdochter Stooters of Slaters. 
( .... -1615), is Hoofdman der Voetboogsdoelen te Amster
dam. Laat geen kinderen na. 

e. Jan Pieterszoon Hooft (1543-1602), huwde 1570 Geertruyd 
Lons ( .... -1608), woonde 1602 Int Huypot a. d. N.Z. 
Wester Achterburgwal, het huis van zijn Vader; zij hebben 
6 kinderen. 

f. Claes Pieterszoon Hooft (1543 ?-1602), gehuwd omstreeks 
1563 met Marie Egbertsdochter "een boerin uit Ouderkerk", 
waarmede hij in "troebele tijden" getrouwd is, en waarbij 
hij veel kinderen heeft gewonnen, (deze zijn echter niet 
bekend). · 

g. Misschien hoort hier nog als kind genoemd te worden Dirck 
Hooft levende in 1617 en wien in 1595 een zoon geboren werd 
Willem Dirckszoon Hooft (1594-1658), die 25-8-·1617 huwde. 
met Engelientje Jan Lodewijksdochter (1595- .... ). Willem 
schreef in 1622 tooneelstukken, blij- en kluchtspelen en was · 
1637-1638 Hoofd van de Schouwburg te Amsterdam. Zijn 
tooneelstukken "bestaan uit een aaneenschakeling van grap
pige, maar uiterst onkiesche of vieze tooneelen". De merk
waardigste zijn "Andrea de Pi ere paardenkooper", ,,Stijve 
Piet", ,,De Doortrapte Melis" e.a. 



f. Claes Willemszoon Hooft .... - .... ), huwde Diewetje Claes
dochter. Hij was in 1550 Opperschipper en woonde 1548-
1557 aan de N.Z. Wester Voorburgwal achter de Nieuwe 
Kerk naast "den roode Bock". Hij was taxateur in erven 
en huizen, binnen de Stad Amsterdam en hare vrijheid, 1562. 
Zij winnen 5 kinderen : 
a. Claes Claeszoon Hooft (1550---1602), huwde Griet Willems

dochter. Hij kocht in 1593 het huis De Drie Purgens aan 
de Nieuwendijk, was Burgemeester van Ouder Amstel 
en werd begraven van uit het huis van z'n zwager "Int 
Naghtglas" buiten de Jan Roodenpoort. Zij hebben 8 
kinderen. 

b. Jannetje Claesdochter Hooft (1570-.... ), . huwt Simon 
Janszoon Wallich. 

c. Diewetje Claesdochter Hooft (1572-1588), huwt Jacob 
Dirckszn. v. Maarsen of Rijcke Jszn. Gort. 

d. Trijntje Claesdochter Hooft (1573- .... ), huwt Jan Dircks
zoon v. Maarsen. 

e. Grietje Claesdochter Hooft (1574- .... ), huwt Pieter Cor
neliszoon Boon. 

f. Paulus Claeszoon Hooft (1575- .... ), huwt Aeghtje 
Dircksdochter Meyn. In tweede echt Neeltje Adriana van 
Ouderwijk en in derde echt Geertje Vaster. 

Uit deze laatste echt 4 kinderen. Hij is Schepen van 
Ouder Amstel. 

g. Willem Claeszoon Hooft huwt Neeltje Jansdr. Waard. 
h. Grietje Claesdochter Hooft, huwt Jacob Mossel, Schepen van 

Amstelveen, Waard in 't Zwartenhuys, (Deze Jacob 
Mossel is niet de Gouverneur Generaal van Nederl. Oost 
Indië 1700-1761). 

g. jan Willemszoon Hooft (bijgenaamd "de Jonge"), huwt te 
Londen een onbekende vrouw. Zij hebben 2 kinderen : 
1. Thomas Janszn. Hooft, huwt te Londen. 
2. Jan Janszoon Hooft, predikant te Londen. 

h. Crijns Willemszoon Hooft, huwt Betje, Belitge of Alijdt 
Pietersdochter. Hij woont op de N.Z. Ooster Achter Burgwal. 
Opperschipper (1553) en verongelukt op zee met zijn zoon 
op het schip De Goeing. Zij hebben 5 kinderen. 

j. Gerrit Willemszn. Hooft. Sterft jong. 
5. Pieter Corneliszoon Hooft. Hem, die wij met deze uitgave 

herdenken, behoeven wij hier in deze geneologie niet nader 
· te beschouwen. 

6. Aeghten Cornelisdochter Hooft (1587- .... ) tweede kind van 
C. P. Hooft en Anna maeu, huwt 14-9-1608 te Amsterdam met 
Pieter Hasselaer, gedoopt in de Oude Kerk te Amsterdam 
26-12-1583, en aldaar overleden 5-2-1651, Zoon van Pieter 
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Dirckszo9n Hasselaer, geb. 1555 en Aegtje Persijn van Beverland; 
Schepen en Raad der Stad Amsterdam. 

Pieter Hasselaer Jr; was 1622 Schepen, 1635 Raad en later 
Burgemeester der Stad Amsterdam. (1633-1642, 1646 en 1648), 
1648 Hoofdschout. 1641 Bewindvoerder der O.1.C. Raad ter 
Admiraliteit 1640-1643. Luitenant der Burgerij 1620 Kaptein, 
en 1630 Kolonel der Burgerij. Overman der Voetboogdoelen. 
Regent van het Burgerweeshuis. Kerkmeester der Nieuwe Kerk. 
Kassier der Wisselbank en Fabrieksmeester (Wethouder van 
Publieke Werken). Hij woonde aan de Brouwersgracht en later 
aan de Keizersgracht. 

7. Jacob Corneliszoon Hooft, 1583 geboren en begraven in de Nieuwe 
Kerk 21-1-1640 te Amsterdam, gehuwd 20-3-1619 metjannetje 
Willemsdochter Pauw, geboren te Amsterdam 1592, wed.e 
van . . . Verkouter. Zij hebben geen kinderen. 

8. Dr. Henrick Corneliszoon Hooft, geboren 1588 te Amsterdam, 
niet gehuwd. Promoveerde te Orleans in 1621 in de beide 
Rechten. Commissaris voor de Kleine Zaken in 1615. Regent 
van het St. Pietersgasthuis 1623; hij legde in Mei 1608 de eerste 
steen voor de nieuwe Beurs. Hij overleed te Batavia. 

9. Grietgen Cornelisdochter Hooft, geboren in Januari 1590, huwde 
November 1618 met: Herman Tholinck, gedoopt te Amsterdam 
in de Oude Kerk op 10-6-1590, en overleden 23-10-1627, be
graven in de Nieuwe Kerk. Hij was korenkoopman en mout
handelaar. Wonende aan de Nieuwendijk "inde Jonghe Con
ninck van Denemarken". In 1627 wordt hij genoemd als Kerk
meester van de Nieuwe Kerk. Uit dit huwelijk is een dochter 
geboren Anna Tholinck, 7-5-1613-7-12-1666. 

Jan Hagen is de tweede echtgenoot, wiens huwelijk op 
17-12-1632 voltrokken wordt. Hij overleed 8-8-1645. Het echt
paar woonde buiten de St. Anthoniespoort waar hij een "sout
keetmans" beroep uitoefende. Uit dit huwelijk zijn geen kin
deren geboren. 

10. Jannetje Cornelisdochter Hooft, geboren 1595 en overleden 
13-1-1639, huwde 28-6-1615 Mr. Pieter Cloeck, Wed.r van Mar
garetha Noyen, (1590-1613), geboren 7-1-1589 en overleden 
5-12-1667, zoon van Jan Claeszn. Cloeck en diens tweede 
echtgenote Trijntje Gijsbrechtsdochter Koninck van Dordrecht. 

Hij was Hoofdingeland van de Beemster, Advocaat, wonende 
aan de Kalverstraat en later aan het Cinghel bij de Bergstraat 
"int Vergulde Aschtonnetje" naast "inde Dolphijn", Raad en 
Schepen van Amsterdam (1649). Bij de aanslag op Amsterdam 
(1650) gedroeg hij zich zeer moedig. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. 
11. Annetje Cornelisdochter Hooft, (geb. ca 1597). 
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12. Aert of Arnaut van Erp, geb. 's-Hertogenboch 1553, een aan
zienlijk koopman te Antwerpen. Tijdens de Spaansche Furie 
naar Holland gevlucht, met zijn vrouw Geertruy Willems
dochter Tennes, g:eb. Haarlem 3-6-1588. 

Zij woonden aan de Oude Zijds Achterburgwal. 
13. Geertruydvan Erp, 1596-16-101620. Huwde 29-12-1619 Nicolaas 

Hasselaar Majoor der Stadsmilitie half-broer van Pieter Hasse
laer, gehuwd met Aegthe Cornelisdr. Hooft (No. 6 van deze 
genealogie) Zoon van Pieter Dirckszn. Hasselaer en Aegtje van 
Persijn van Beverland, Pieter Jaconsdochter. 

14. Justus van Baeck Heer v. Wulverhorst. Zoon van Joost Baeck of 
Bake en?? 
a. Mr. Laurens Baeck -1630. 

Huwde Dieuwetje jacobsdr. van Harencarspel. 
b. Catharina van Baeck geb. 1601. 

huwde 18-11-1639 Hillebrandt Bentes, geb. 1591. 
c. Justus van Baeck Hr. v. Wulverhorst. 1605-1671. 

Huwde met Magdalena van Erp : 
a. Christiaan Baeck. 
b. Adriaan Baeck. 
c. Jacoba Baeck, huwde met Godefroy Hertzog Baron v. 

Edelsteijn. 
d. Debora Baeck, 

huwde Ie Eust van Bronckhorst, 
2e Joan van Wuytiers Heer van Assumburg en 

Heemskerk, geb. 1629, gehuwd 2-13-1664. 
e. Mr. Laurens Baeck, Hr. v. Wulverhorst. Rentmeester 

van de Klunderd. Dichter. 
f, Sara Baeck, sterft ongehuwd. 
g. Arnold Baeck, sterft ongehuwd. 
h. Magdalena Baeck, sterft ongehuwf. 

d. Debora Baeck, 1608-.... 
Huwde 22-5-1630 Cornelis Laurenszn. Schouten, 1610-.... 

15. Jacoba van Erp, 29-6-1638- .... Huwde Guillino Bartolotty 
van den Heuvel. Koopman te Amsterdam naast het Trippenhuis. 
Sterft vóór 1662. Broeder van Jean Babtist Bartolotty v. d. 
Heuvel, (zie No. 30 v. d. Genealogie). 

16. Sara van Erp, overleden 14-10-1627. Gehuwd met David van 
Baerle, broeder van Mevr. Susanna Huygens-v. Baerle. 

18. Christine van Erp, geboren 20-6-1591 te Amsterdam, en ge
doopt in de Oude Kerk. Op' 18-jarige leeftijd, 6 Mei 1610 treedt 
zij in het huwelijk met Pieter Corneliszoon Hooft, dossart tot 
Muijden, oud 29 jaren geassist. met Cornelis Pieters Hooft, 
Burgemeester dezer stede, zijn Vader ter eener", schrijft het 

221 



Kerkinteekenregister te Amsterdam, en vermeldt verder, dat zij 
geassisteerd wordt met Arnaut van Erp haar vader ter andere 
zijde. 

Christine wordt als "een schoone vrouw" genoemd "van 
overwegend deugd". Het huwelijk kan gelukkig genoemd worden. 
De Dichter Pieter roept zijn Vrouwe naar buiten met : 

Rosemondt, hoorde speelen noch singen ? 
Siet dan de daegheraedt op koomen dringen, 
Dertele duiven en swaenen en mussen 
souden de vaek ut Uw ooghen wel kussen, 
soo 't U lust de doode te ruimen 
Om de lust van de levende pluimen. 

Geen wonder Christina wordt elders een Vrouwe genoemd 
deugtsaam en vol van vernuft, zoo schoon, zoo bevallijk, goet
aardigh, zeedigh en vriendelijk als zulk een man mogt wenschen. 
Zij ontviel' hem 6 Juni 1624 het leven geschonken hebbende 
aan vier kinderen, die reeds alle overleden waren bij haar 
verscheiden. Dit is wel de zwartste schaduw geweest op dit 
huwelijk. 

19. Cornelis Pieterszoon Hooft, geboren 1611, overleed reeds den 
26 Januari 1633. 

· 20. Amaut Hooft (l) leeft slechts twee jaar. 
21. Geertruid Hooft slechts vier weken. 
22. Arnaut Hooft (2) geboren 1621 sterft 27 April t 624, en hun 

moeder slechts enkele weken later 6 Juni 1624. 
23 .. Pieter Hellemans, koopman te Antwerpen. 
24. Amault Pieterszoon Hellemans, gehuwd met Susanna Surc.k. 

Koopman te Amsterdam, na in Antwerpen ook koopman ge-
weest te zijn en ook daar Kolonel der Burgerij. ' 

25. Lucretia Hellemans, huwde Emanuel Casperszoon v. Surck. 
26. Susanna Hellemans, geb. te Delft 1589. 

Huwde Nicolaas Sunier of Schier. 
a. Konstantijn Suhier 4-6-1624, huwde l e echt Anna Engels, 

2e echt 1643 Cath. Coymans. · 
b. Felicia Suhier, 8-t t-1626-5-3-1625. 
c. Plumpia Sunier 26-8-1625-18-12-1625. r 

Huwde in tweede echt met Eduard van Surck. Geb. te Ant-
werpen 1587, sterft 17-5-1640, zoon van Antonie v. Surck 
en Catharina Bevanus. 
Hun zoon is Anthonio Studler van Surck Heer v. Bergen, 
gehuwd met Susanna Thibauts. 

21. Carel Hellemans woont te Venetië. Van hem wordt een zoon 
genoemd : Piëtro Hellemans. 
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28. Pieter Hellemans Heer van Aetselaer, huwde Maria Ferddr. 
Hellem. ' 

30. Heleonora Hellemans van Hamborg, wed.e van Jan Baptista 
Bartholotty, zijnde 3 jaren wed.e geweest, wonende tot Zeven
bergen ter andere zijde, schrijft de ambtenaar in het Register· 
op de ondertrouw op 3 November 1627, bij het huwelijk van 
Pieter Cornelisz Hooft van Amsterdam, Drossàert tot Muyden, 
Wed.r van Christina van Erp, wonende op de Coningsgracht. · 

Heleonora is dan 32 jaar, geboren te Antwerpen 1595. Zij 
was Wed.e van Jan Baptist Bartolotty van den Heuvel. Uit 
dit huwelijk heeft zij twee dochters waarvan een huwde met 
Mr. Jean Nieupoort. De ander met Johan v. d. Meijde te Rot
terdam. Zijn erfenis beliep ca. 100.000 Gld. Hij is eerder gehuwd 
geweest met Maria Pells. Soms komt achter de naam : v.d. Heuvel 
nog de naam : tot Beichlingen, voor. 

Heleonora, zelf liefhebster van de dichtkunst en een goede 
pianiste, kan Pieter toch tot hooge inspiratie brengen. Hij zegt 
van ·haar: 

. . . . . . die de reden en de zinnen 
met wijze eenstemmigheid hem rieden te beminnen, 

en elders bezingt hij haar met : 

Leonor, mijn lieve licht, 
voor Uw oogh de sonne swicht 
met haer' blonde straelen 
die gansch niet, mijn gesicht 
bij. sijn glory haelen. 

Vonken volyvan die git Lieve Leonor, ghy moort 
Gitten met Uw gulden pit T' harte, dat U toebehoort 
Blixemt niet zoo fellijk met die leive lonken 
dat het hart, dat U aanbidt Zoo dat niet myn troostigh woordt 
T'eenemael verwellijk. komt in 't oor geklonken. 

Woortjes kunt ghy duisent smëën 
die daer ,dierlyck aerdigh heen 
vliën als Minnegoodtjens 
maer tot troosten komt er geen 
Uit d'yvoore slootjens. 
Houdt Uw eigen slaef te raë 
Zaeligh kunt gh'hen maecken, draê 
zoo ghy maer laet slippen, 
op syn breed' een gunstigh jae 
uit die lieve lippen. 

Uit dit harmonische en gelukkige huwelijk worden twee 
kinderen geboren. 
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30x. Jean Baptist Bartolotty van den Heuvel Heer van Beichlingen. 
Zoon van Guillaume Bartolotty Koopman te Amsterdam, sterft 
vóór 1635 en Margeritte Thibault. 
a. Jean Baptist Bartolotty v. d. Heuvel Heer v. Beichlingen. 

Huwde Ie echt Maria Pels - Kinderloos. 
2e echt Heleonora Hellemans. 
uit dit huwelijk 
a-1. Constantina Bartolotty v.d. Heuvel 1613-.... 

gehuwd in Ie echt met Dirck Roodenburgh, 
Baljuw van Amstelland, 
2e echt Mr. Jean Nieuwpoort. 

b-1. Suzanna Victoria Bartolotty v. d. Heuvel. 1623. 
Huwde Ie echt : Mr. Conradt van Beuningen. 

2e echt: Johan v. d. Meijde .. -5-1644. 
te wier huize Pieter Corneliszoon Hooft sterft na 
de begrafenis van Prins Frederik Hendrik. 

b. Leonore Bartolotty v. d. Heuvel huwde 1640 Jacob Pergens. 
c. Guillino Bartolotty v. d. Heuvel, huwde Jacoba van Erp 

(zie No. 15 v. d. Genealogie). 

31. 1. Mr Arnaut Hellemans Hooft, 23-12-1629 geboren te Amster-
dam. Overleden aldaar 25 Februari 1680. 

Ridder van St. Michel, Schepen van Amsterdam 1662. 
Commissaris van Kleine zaken 1656-1667. 
Commissaris van Huwelijkszaken 1663. 
Commissaris van Zeezaken 1664-1669. 
Commissaris van Assurantie 1670-1671. 
Commissaris van de Wisselbank 1672. 
Vaandrig der burgerij 1650. 
Luitenant der Burgerij 1656. 
Kapitein der Burgerij 1662. 
Directeur der Colonie van Guyana op de Wildekust. 

Koopman wonende aan de Keizersgracht bij de Brouwers
gracht naast de "Valckenier". Het oude woonhuis van zijn 
Vader. Zijn vermogen werd geschat op 148.000 Gld., dat van 
zijn kinderen op 117 .000 Gld. 

Op 30 April 1655 wordt zijn huwelijk met Maria van der 
Houven aangeteekend in de registers. Zij woont op de Klove
niersburgwal. Geb. 1629. Over!. 6-6-1663. Dochter van Dr 
Med. Robert van den Houven, van Delft en Maria van Offen
bergh. 

Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
33. a. Pieter Arnauts Hooft. 1656-1684. Sterft ongehuwd. 
34. b. Maria Arnauts Hooft. 1657-1686. Sterft ongehuwd. 
35. c. Eleonora Arnouts Hooft. 28-10-1658. Sterft zeer jong. 
36. d. Johanna Constantina Arnouts Hooft. 12-10-1660-1680. 

Sterft ongehuwd. 
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37. e. Robert Hellemans Hooft. Azn. 25-2-1662. Sterft als student 
te Padua in 1699. 

Op 24-2-1665 schrijft men in het Kerkinteekenregister 
Mr Arnaut H. Hooft, Schepen van Amst., Wed.r van Maria 

van der Hoeve, geassist. met sijn swager Aerd van der Hoeven 
woond op den c)oveniersburgwal ter eenre en 

Anna van Hoorn van Amst., Wed. van Jan Aertsen van der 
Geede, woond op d'Oudeschans ter andere zijde .... 

Anna v. Hoorn is geboren 22-10-1619 en is overleden 25-2-1680. 
Dit huwelijk bleef kinderloos. 

38. Christina Pietersdochter Hooft 23-5-1619-.... , huwt 12-2-1650 
Mr Coenraed Burgh, geboren 1623 en overleden 9-11-1699, 
Zoon van Or Alberthus Burgh .... -1647 en Anna Wolferts 

' van Diemen. 
Mr Çoenraed Burgh vergezelde zijn Vader op zijn laatste 

reis (1647) naar Moscovië, als eerste Edelman en Secretaris 
der Ambassade. 

Thesaurier Generaal 1666-1696. 
Commissaris 1648 - Schepen 1649. 
Ceremoniemeester en Hofmeester van de Ambassade naar 

den J'zaar van Moscoviën Alexander Micheylourutsy, later 
als Extraordinaris Ambassadeur. 

Bewindvoerder der 0.1.C. 1664. 
Kapitein der Burgerij 1650. Commissaris v. Fortificatiën 

1655. Commissaris der Ammunitiehuizen 1659. 
Commissaris Directeur van de Amsterdamsche Kolonie te 

Nieuw Nederland (Amerika) 1661. 
Hij woonde aan de St. Anthoniesmarkt op de Kloveniers

burgwal en later op de Heerengracht bij de Brouwersgracht ; • 
zijn vermogen was ca. 200.000 Gld. 

Uit dit huwelijk zijn geboren : 
a. Alberth Burgh. Wordt Katholiek en sterft als Franciscaner 

monnik te Rome. 
b. Eleonora Burgh. Huwt Wolfaert Geldrop (Gelsdrop) Resi

dent van den Koning van Zweden. 
Geen kinderen. 

c. Pieter Burgh, Heer v. Kortenhoef. Kapitein van de Infan-
terie. Wordt 1687 te Muiden dood gestoken. . 

d. Coenrath Burgh, Heer v. Kortenhoef. 1657-1701. Huwt 
1700 Anna Maria Bicker, Jacobsdochter, Raad 1689, Schepen 
1690. Gouverneur van Curaçau. Op weg daarheen leidt hij 
schipbreuk op de kust voor Frankrijk 23-1-1701. 

Hij woonde aan de Keizersgracht O.Z. 
e. Cornelis Burgh. Kapitein van een vendel Voetknechten te 

Amsterdam; en van de Infanterie. Gehuwd met Aletta 
Reynst. 17-11-1664-18-10-1719. 

f. Arnaut. Ob coël. 
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het wapen van 
p1eteR c0Rnet1szn. hoo~t 

OMNIBUS IDEM schrijft Hooft onder z'n wapen. Omnibus Idem: 
voor allen het zelfde, is zijn lijfspreuk. Een lijfspreuk waardig voor 
een Drost en Hoofdofficier. Maar vooral een lijfspreuk voor een 
man met een breede kijk en een liefdevol gemoed, voor alle en op 1· 
alle .menschen. Een lijfspreuk, vol inhoud, eenvoudig van woord, 
makar _uit~~st

1 
moeilijk tet hEandhavde~. hOMtNl!~kUS IDdEMk isk Hoofdt _·:··.: 

ze er m ZtJn even gewees . envou 1g, ar e IJ en on an s omen 
uit een "hoofdsch milieu" bereikbaar en toegankelijk voor de onder 
hem staande menschen. 

Zijn wapen is in hoofdzaak dat der Hooften van die en latere tijden. 
Een grieksche mannenkop, zonder baard, met lange haren en daarop 
een lauwerkrans. Het hoofd links gewend. Dat is steeds het "hoofd" 
motief van het Hooft· wapen. 

Henrik Pieterszoon Hooft, een broer van z'n Vader No 2-e 4 in 

226 



de hier gegeven genealogie, voerde om 1595 een gebaard zilveren 
manshoofd in profiel met een gouden lauwerkrans, op blauw veld. 
De helmdekken waren blauw met zilver. (Men zegt dat dit schild
beeld, zijn eigen beeld was). 

Crijns Willemszoon Hooft 1580-1635, (hier niet genoemd) ge
bruikte het Hooft-blazoen als reclame-schild voor zijn manufac
turenwinkel aan de· Nieuwendijk "Het Witten Hooft". 

Jan Pieterz.n. Hooft 2 - e - 5 en Willem Janszn. Hooft (No. 2) 
voerden op een blauw veld, drie natuurlijke manshoofden geplaatst 
2 en l getooid met ouderwetsche vrouwenmutsen, rood-geel en 
pal gestreept. 

De Vrouw van Willem Janszn., Diewetje Claesdochter, voerde 
dit wapen met één hoofd, zooals dit wapen ook voorkomt in het 
geslachts register der H.H. en Vrouwen van Purmerland en Ilpen
dam. In dit register komt ook voor een wapen vermeld als "Hooft" 
een blauw veld met zilveren hoofd en groene lauwerkrans benevens 
een dergelijk wapen op een rood veld .. 

Een schildfiguur als hier gegeven wordt later niet meer gebruikt. 
Jacob Hooft 1432 te Amersfoort, zegelde met drie gekanteelde. 

ronde torens, gebroken met hermelijn staart tusschen de beide 
bovenste torens. 

Het eveneens uit de omgeving van Amersfoort stammende ge
slacht Hooft van Huysduynen zegelde met, in blauw een krab en 
als helm teeken een open vlucht. De thans levende generatie zegelt 
met in blauw, horizontaal gedeeld l een geplantte boom en 2 een krab. 

Een uit Westzaan stammend geslacht heeft, gezien een grafzerk 
in de Kerk te Westzaan, gevoerd een naar rechts gewend manshoofd 
in profiel met een krulpruik en hangende strik met kwasten. 

Hierbij vermeld : HOOFD. Het graf is van jan. Janszn. Hoofd 
1709-1736 stammend van jan Hoofd (ca 1600). 

Jan Corneliszn. Hooft 2 d. l v. d. G. voerde een in rood gesteld 
zilveren romeinsche mansbuste met baard en knevel van terzijde 
gezien, in gedrapeerde toga. Het hoofd omwonden met een groene 
lauwerkrans. 

Cornelis Pieterszn. Hooft No 8 v. d. Genealogie voerde reeds het 
wapen, dat later hoewel veranderd, uitgebreid, min of meer gewijzigd 
en veranderd, toch steeds HET wapen is geweest der Hooft'en. 

In rood een omgewend zilveren manshoofd met knevel, het hoofd 
omwonden met groene lauwerkrans. Als helmteeken een omgewend 
uitkomend hoofd van het schild. 

Het koopmansmerk van C. P. Hooft is niet bekend, hoewel hier 
en daar beschreven staat dat hij het schild vertikaal gedeeld zou 
hebben gevoerd, in l het hoofd en in 2 het huismerk. 

Pieter Corneliszoon Hooft voerde het wapen als volgt : In rood 
een zilveren manshoofd, het gouden haar omwol}den met een groene 
lauwerkrans die van achteren vastgehouden is met een blauwen 
sluier bezaaid met lelieën in goud. Het schild is gedekt met een 
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getraliede helm en gekroond met een antieken of spitskroon met 
5 punten waarboven als helmteeken een stralende zon. Het schild 
is omhangen met de keten van Sint Michiel. 

Eerst gebruikte hij de lijfspreuk VERANDEREN KANT. Later 
OMNIBUS IDEM. 

Mr. Arnaut Hellemans Hooft voerde aanvankelijk veelal dit zelfde 
wapen. Later een gedeeld schild in I Hooft, en in 2 in zwart een 
omgekeerde zilveren keper vergezeld van zeven gouden klaverbladen 
geplaatst 4 (3 en 1) boven de keper en 3 (2 en 1) onder de keper. 
Dit is het wapen der Hellemans, uit wier stam z'n Moeder stamt. 

De Hooge Raad van Adel heeft aan den Heer Gerrit Lodewijk Henrik 
Hooft aangeteekend bij zijn verheffing in de adelstand als wapen : 
in rood een zilveren manshoofd in profiel met gouden haar om het 
hoofd een groenen lauwerkrans, die van achteren vastgehouden 
wordt met een afhangende blauwen sluier bezaaid met gouden 
lelieën. Helm van zilver met goud geboord en getralied rood gevoerd, 
Wrong blauw en goud. In het helmteeken het hoofd uit het schild, 
uitkomend naar links tusschen een roode vlucht, dekkleden blauw 
met goud. 

Dit geslacht heeft thans geen mannelijke afstammelingen meer 
in leven. 

Het wapen van Jhr. Henrik Daniel Hooft, is als boven : wrong 
zilver en blauw, de vlucht zilver en de ·dekkleden blauw met zilver. 

Dit is het wapen dat de thans levende Jonkheeren Hooft als 
eenigste overgebleven nazaten uit het "Burgemeestersgeslacht", nu 
nog voeren. 
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be won,nqen van 

p1eteR coRnet,szoon hoort 

Drie woningen heeft Pieter in Amsterdam en omgeving gehad. 
Hij is geboren aan de Haarlemmerdijk. Een eerste koopmansstand 
vlak aan het breede open IJ, tusschen de pakhuizen en de opslag
plaatsen. Zijn Vader was koopman en zoon van een Schipper. Zijn 
handel van haring en hout ruikt naar zout evenals zijn omgeving. 
Deze omgeving heeft Pieter ook wel het zwerversbloed gegeven 
dat hem naar Italië en Frankrijk doet trekken, het dorado van de 
ontwikkelde en vooral kunstzinnige tijdgenoten. 

De woning "op den Nieuwendyck omtrent de oude Haerlemmer
sluys ende oude Haerlemerpoort", zooals Cornelis Pieterszoon dit 
in z'n Memorien en adviesen beschrijft, komt voor op de oude 
kaarten. 

Als men de Poort door komt, vind U het huis aan de rechter
kant, het zevende, of daaromtrent. Dit is dus niet het huis 
van z'n Grootmoeder Anna Willemsdr. Blaeu, want dit -
staat links. 

De verkoopsacte geeft de plaats duidelijk aan. 
Corn. Pieterszn. Hooft verkoopt aan Gijsbeth Jansdr. Cloeck 

een huis aan de Nieuwendijk bij de Poort, tusschen de Smack
steeg en de Gouwenaersteeg met een dein huysken daer achter 
aen in de Gouwenaersteeg, grensende Noordwaarts aan de 
erfgename van Michel Claeszn. riembeslager en eenige andere 
woningen daaraenaghter inde Smaksteeg steckende voor ende 
middelstraete tot aen een huyseken in een slopken van de 
Smacksteech. Daar tusschen genoemde stegen slechts twee 
huizen staan en ook blijkens oude plattegronden altijd twee 
gestaan hebben moeten wij het betrokken huis in het midden 
(??) vinden, of wel het thans genummerde huis 16. 

De beschrijvingen geven aan : ,,een andere uitgang en pakhuizen" 
en de vele steegjes, terplaatse waar _nu de achterbouw van Het 
Nieuwe Volk verrezen is rieken nog naar haring en hout. Deze plaats 
is de geboorteplaats van P. C. daar waar nu No 16 genoemd wordt. 

Een jaar voor z'n huwelijk met Christine van Erp is Pieter be
noemd tot Drost van Muyden als opvolger van Jhr Willem van 
Zuylen van Nyevelt ; nu wordt het Hoge Huis te Muyden zijn woon
plaats. Aan dit oude beroemde slot heeft hij veel beroemdheid 
bijgedragen .. Het huisvestte de beroemde Muiderkring waartoe nai\st 
de bekende dichters en schrijvers, vooral later, ook militairen, politici 
en zelfs Prins Frederik Hendrik behoord hebben. 

Het Slot te Muiden heeft een lange geschiedénis gehad. De oud-
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slotvoogd van Muiden, Luitn. Kolonel K. Th. Engelbert van Bever
voorde noemt in zijn boekje over de Geschiedenis van het slot te 
Muiden, J203-1223 als jaartal van de grondvestiging van de eerste 
versterkingen, op de plaats van het nu bekende slot. Door de Bis
schop van Utrecht werd Heer Gijsbrecht 11, in 1223 de versterking 
in leen gegeven. Zijn zonen bleven met het leen belast, tot dat Heer 
Gijsbrecht IV, in opstand kwam tegen Bisschop Jan van Nassau, 
en het leenrecht verspeelde, in 1270, toen het slot door de Bisschop 
in samenwerking met Graaf Floris werd veroverd. 

Graaf Floris versterkte het slot. De strijd tusschen Gijsbrecht 
en Floris was hiermede niet ten einde. In 1295 zien wij Heer Gijsbrecht 
weer als Heer van Muiden. Alvorens hij nu echter dit Hoge Huis 
betrekt, wordt het uitgebreid en krijgt het de tegenwoordige vorm 
en ruimte. 

Graaf Floris V, was bij deze vete op 23 Juni 1285 gevangen ge
nomen en na een korte gevangenschap op Kronenburg van Gerardt 
van Velsen, op het Slot te Muiden gevangen gezet, in de Zuid West 
vleugel, gelijkvloers, naast de fraaie Ridderzaal, in de z.g. Kemenade. 

Hierna is het Hoghe Huys te Muyden niet meer als leen uitgegeven, 
doch bestemd als woning voor de Bisschoppelijke en Gravelijke 
ambtenaren, welke als Baljuw en Drost, rechtspraken in het rechts
gebied van Muiden ,Weesp en Gooiland. 

Vele van de Drosten zijn bekend gebleven. 

1305 Berend van den Dorenweerd. 
1327 Arts van der Horst. 
1333 Willem Kuser, Bastaard van Graaf Willem. 
1339 Gheryt van Heemskerk. 
1345 Florens van den Bouchorst. 
1350 Heynrick van Heemskerk. 
1354 Gerrit van Boele. 
1356 Coenraad Kuser van Oosterwijk. 

Onder zijn bewind is het slot weer eens ingenomen door 
Jan IV van Arkel. 

1358 Gysbert van Ijselstein. 
1384-1390 Willem van Brederode. 
1387 Coen en. 
1388 Jan van Heenvliet v.' Cattedyke. 
1399 Arend van Leyenburg. 
1407 Jan van Beverwaarde. 
1416 Reinoud van Brakel. 
1418 Dirk van Assendelft. 
1420 Johan van Nyenrode. 
1421 Jan van Nyenrode. 
1424 Splinter van Nyenrode. 
1443 Lodewijk van Montfoort, Kruisridder, Hr. v. Hazerswoude. 
1446 Gysbrecht van Nyenrode. 
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1468 Johan van Nyenrode .. 
1484 Joost van Ameyde. 
1492 Dirk van Zwieten. 
1500 Evert van Lennep. 
1509 Heyman Jacobszn. 
1513 Anthonis van Lalaing. 
1515 Frans van de Maryck. 
1516 Willem v. Diest. 
1523 Jan van Alkemade. 
1533 Cornelis van Dorselen. . 
1536 Jan de Chanie. 
1545 jan de Flauw. 
1546 Wauter van Matenessè Johzn. 
1555 Vincent van Leeuwensteijn. 
1558 Van Drunen. 
1562 Paulus van Loo. 
1579 Jkhr. Willem van Zuylen van Nyeveld. 
1609 Pieter Corneliszoon Hooft. 

Op 28 Mei 1609 benoemt Prins Maurits, P. C. Hooft tot Baljuw 
van Naarden en Goylandt, Drost van Muyden, Slotvoogd en 
Casteleyn van het Huys te Muyden, Hoofdofficier der Stad Weesp, 
Weesper Carspel en Hoog Bylemer en Kolonel der Schutterij. 

Reeds op 4 Juni 1609 wordt de nieuw benoemde Drost beëedigd. 
Bij "rijzende zonne" betreedt hij het Slot en zet, onder den blooten 
'hemel den rechtervoet in een ijzeren beugel, die in de z.g. Wijsteen 
bevestigd is. Ten overstaan van de Gemachtigden van Muyden, 
Naarden, de dorpen van Goylandt, Weesp en Weesper Carspel, 
legt hij, in deze houding, in handen der Voorzittende Burgemeesteren 
van de drie genoemde steden, de voorgeschreven eed af. 

De Hoghe Woning was verwaarloosd en vond in de kapitaal
krachtige Pieter een weldoend bewoner. Zelf financierde hij de luxe 
inrichting van het slot, naar eigen smaak. De onbekrompen beurs 
stelde hem in staat hier een voor zijn verfijnde smaak, prettig 
woonhuis in te richten. De kosten van verbouw aan het huis zelf, 
kwamen voor rekening van de H.H. te den Haag. Deze ambtelijke 
financiering bleek ook toen vaak dood te loopen in de lusthof van 
St. Burocratius welke in 1609 al even krachtig regeerde als in 1947. 
En om het raderwerk daar te smeren behoefde Pieter geen Ameri
kaansche cigaretten te zenden, doch voldeed aan de ook toen geldende 
eisch, door het zenden van ... suikerbroden aan de Heeren, opdat 
het administratieve raderwerk vlotter zou verloopen. 

Velen na hem, hebben het Hooge Ambt bekleed. Twee jaar na 
zijn dood in 1649 wordt Gerard Bicker benoemd. 

1666 Nikolaas v. Vlooswijck. 
1675 Martinus Fonteyn. 



1691 Hendrik Hooft Hendrikszoon, een, achter kleinzoon van Pieter 
Willemszoon (No. 3 v.d. Genealogie) en kleinzoon van Willem 
Pieterszoon Hooft (No. 3-3 v. d. genealogie). 

1707 Mr. Hendrik Hooft Hzn. (zoon van den vorige). 
1717 Pieter Anthony de Huybert. 
1740 Mr. Jan Bicker Hzn. 
1750 Bertram, Graaf van Gronsveld-Diepenbroek. 
1772 Dirck Baron van Boetzelaer v. d. Kijfhoek. 
1782 Nicolaas Warin Antoniszn. 
1789 Weer een Hooft. 

Mr. Gerrit Corver Hooft, zoon van Jan Hooft en wederom 
achterkleinzoon van den laatst genoemden Mr. Hendrik Hooft. 
Dus de vierde en daarmede laatste Hooft die als Drost en 
Castelein op Muiden woonde. 

1795 Mr. Samuel Wiselius lzn. was de laatste Slotvoogd. 
De Fransche overheersching doet haar rechten gelden en het 

Slot wordt enkele jaren later Staatsgevangenis. Als kazerne voor 
Fransche soldaten, als observatorium en magazijn voor munitie 
verliest het steeds meer van zijn luister. 

Na 1824 staat het onder "Domeinen" en vervalt bijna tot een 
ruïne, waarna het in 1825 voor afbraak te koop aangeboden wordt. 
Dan komt men in het geweer en de verkoop gaat niet door. Via 
Waterstaat en Binnenlandsche Zaken komt het bij de afd. Kunsten 
en Wetenschappen terecht. Door de krachtige leiding van Taunay, 
als Burgemeester van Weesper Carspel en Engelbert van Bever
voorde, die weer de titel van Slotvoogd voert, komt het kasteel' 
zelfs de ontplöffing van 1883 van de Kruitfabriek te Muiden, te boven. 

In samenw<;rking met de Architect H. J. C. Berden werd de 
restauratie ter hand genomen en straalt het Slot nu weer in zijn 
oude luister, zoodat de nieuwe ontploffing bij de oude Buskruit
fabriek in 1947 slechts enkele ruiten doet springen, terwijl in 1883 
muren ontzet werden en gewelven instortten. 

Keeren wij terug tot Pieter Corneliszoon. De familie verkeert 
's zomers op ,,'t Hoghe Huys", doch 's winters veelal te Amsterdam 
en wel "op de Keysersgraft over de Oroenlantsche Packhuysen" 
naest de Valckenaer". Het heeft lang geduurd eer men met zekerheid 
de plaats kon vaststellen waar dit huis gestaan heeft. Alberdigk 
Thijm is het gelukt dit vast te stellen uit de grondpapieren en fixeerde 
het daar waar nu het groote huis der Broeders van St. Louis staat. 
Dit leelijke gebouw steekt wel.schril af tegen de pittoreque en vrien
delijke trapgevel van het huis dat P. C. en z'n familie bewoonde. 

Over het interieur is niets bekend, maar dat het voor Het Hoghe 
Huys zal onderdoen in luxe en comfort, is niet aan te nemen. · 

P.C. woonde daar reeds vóór 21 April 1631 en verbleef er tot zijn 
dood, als hij niet te Muiden verbleef. Toch schijnt hij ook op de 
Coninxgraft (Singel) gewoond te hebben. Toen hij op 5 November 
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1627 met Eleonora voor den Commissaris voor Huwelijksche zaken 
verscheen gaf hij op te wonen aan de Coninxgraft. Uit andere gegevens 
zou deze woning gelegen zijn t.o. de Jan Roodenpoortstoren (Toren
sluis). 

Ook zijn Vader woonde daar, toen hij uitgedragen werd naar de 
Nieuwe Kerk op 3-1-1626, zoodat het ook mogelijk is dat zijn zoon 
woonplaats koos ten huize van zijn Moeder, tijdens zijn huwelijk 
met Leonora. 

Een gevelsteen in het huis aan de Keizersgracht 65 geeft de plaats 
aan waar P. C. gewoond heeft. Voor de levende geschiedenis heeft 
P. C. echter op het Muiderslot gewoond, dit heeft hij tot levende 
werkelijkheid gebracht en hier heeft hij zijn gedichten geschreven. 
Niet alleen gedichten maar ook belangrijke boeken en tooneelstukken. 

Het zij hier nog medegedeeld dat de gevelsteen aan de Keizers
gracht hoek Leidschestraat geplaatst is uit vereering, door den 
bouwer van dit huis, aan Pieter Cornelis. 

Een borstbeeld op de Stadhouderskade, t.o. het Postkantoor vlak 
bij de P. C. Hooftstraat zal de vereering aan P. C. ook in 1947 
levendig houden. 

hulpm100€l€n 0€R (j€n€alO(jl€ 
Een fout, die door den aspirant genealoog gewoonlijk gemaakt 

wordt, is, dat hij zich bij zijn ond~rzoek teveel beperkt bij de doop-, 
trouw- en begraafregisters. Hoewel deze kerkelijke registers de basis 
van ieder onderzoek vormen, moeten andere archieven, zooals b.v. 
de gerechtelijke en notarieële archieven, geenszins verwaarloosd 
worden. . 

Het resultaat van een onderzoek, gedaan aan de hand van eerst
genoemde registers, zal niet meer zijn dan een opsomming van namen 
en data ; menig onderzoeker brengt het helaas niet verder 1 

Wil men zijn werk serieus verrichten, dan is het aan te bevelen 
om zich goed op de hoogte te stellen van den inhoud der archieven, 
die voor onderzoek eventueel in aanmerking komen. De inleiding, 
die iedere inventaris vooraf gaat, moet derhalve aandachtig be
studeerd worden. 

Tenslotte zal menig belangrijk gegeven opgeslagen kunnen worden 
in gedrukte werken. Het is daarom van belang, dat de onderzoeker 
zich op de hoogte stelt van de strekking der voornaamste naslag
werken, die een onmisbaar hulpmiddel zijn bij iedere nasporing. 

De hieronder afgedrukte lijst bevat een opgave van eenige der 
meest belangrijke handboeken en periodieken, die in veel gevallen 
den genealogen goede diensten zullen bewijzen. 

Den Haag, Juli 1946. 
C. POSTMA. 
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qeneatoq1e en heRal01ek 
Ned. Adelsboek, 1903 - heden. 
Ned. Archief voor genealogie en heraldiek, 1938 - heden. Uitgave 

S. W. Melchior, uitgever, Amersfoort. 
Jhr. Dr. E. A. van Be_resteyn. Repertorium van gedrukte genealo-

·gieën en genealogische fragmenten, 1933. 
Heraldische Bibliotheek, 1872-1876. 
Genealogische en Heraldische Bladen, 1906.-1915. 
Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins. Genealogische en heraldische 

gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, (1934-
1939). 

Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins. Genealogische en heraldische 
gedenkwaardigheden uit de kerken in de provincies .... , 
(20-e. eeuw). 

D. G. van Epen, Vocabulaire de Blason. 
J. C. P. van Epen. Naamregister op het stam- en wapenboek van 

aanzienlijke Nederlandsche familiën door A. A. Vorsterman van 
Oijen. Brussel, 1900. 

Algemeen Ned. Familieblad, tijdschrift voor geschiedenis, geslachts-, 
wapen- en zegelkunde, enz., onder leiding van A. A. Vorsterman 
van Oijen, 1884-1905. · 

Gens Nostra, maandblad van de Ned. Genealogische Vereeniging, 
1945 - heden. 

Jhr. Mr. M. de Haan Hettema & Mr. A. van Halmacl, jr. Sta111boek 
van den Frieschen vroegeren én lateren adel. Leeuwarden, 1846. 

De Ned. Heraut, tijdschrift op het gebied van geslacht-, wapen
en zegelkunde, 1884-1897. 

Jan H. Junius, Heraldiek. 
Amsterdam, Frederik MuHer & Cie, MDCCCXCIV. 

S. G. van der Laars, Album voor Koffie-Hag-Zegels ; 2 deelen. 
I. Ned. geni. wapens; ll. Voormalige gemeenten, heerlijkheden, 
waterschappen, Indische wapens en historische geslachten. 

De Nederlandsche Leeuw, maandblad van het Koninklijk Neder
landsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 1882 -
heden. 

De Navorscher, 1851 - heden., 
Nederland's Patriciaat, uitgave van het Centraal Bureau voor 

Genealogie, 's-Gravenhage, 1910 - heden. 
Louis E. Petit. Repertorium der verhandelingen en bijdragen be

treffende de geschiedenis des Vaderlands, in tijdschriften en 
mengelwerken, (1-e. deel) tot op 1900, (2-e. deel) tot 1910, 
(3-e. deel) tot op 1920, (4-e. deel) tot op 1929 verschenen. 

J. B. Rietstap. Armorial Général, contenant la description des 
armoiries des families nobles et patriciennes de I'Europe. Précédé 
d'un dictionnaire des termes du blason, Gouda 1861. 

J. B. Rietstap. Armorial Général, précédé d'un dictionnaire des 
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termes du blason. Edition, refondue et augmentée, Gouda 1884, 
1887 ; 2 deelen. 

J. B. Rietstap. De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren 
Nederlandschen Adel, met register, Groningen 1890. 

J. B. Rietstap. Handboek der wapenkunde, 1857 & 1875. 
J. B. Rietstap. Heraldieke Bibliotheek, tijdschrift voor geslacht-

en wapenkunde. . 
J. B. Rietstap. Planches de l'armorial général de J. B. Rietstap 

par H. V. Rolland, 6 deelen 1903-1926. Met supplement. 
J. B. Rietstap. Wapenboek van den Nederlandschen adel met 

• genealogische en heraldische aanteekeningen. Groningen 1883. 
2 declen. 

V. H. Rolland. Supplément armorial général de J. B. Rietstap. 
La Haye, 2 deelen (geill.). 

Sibbe, maandblad voor het Ned. Verbond voor Sibbekunde. Uit
geverij "Liebaert", 's-Gravenhage 1441-1944. 

J. van Tolt. Gedrukte archivalia. Amsterdam 1943. 
A. A. Vorsterman van Oyen. Stam- en wapenboek van aanzienlijke 

Nederlandsche familiën met genealogische en heraldische aan
teekeningen. Groningen 1890. 3 deelen. 
N.B. Zie ook j. C. P. van Epen. 

De Wapenheraut. Maandblad gewijd aan geschiedenis, geslacht-, 
wapen- en oudheidkunde, enz. 1897-1920. 

L. A. van Weleveld. Handboek van den Nederlandschen Adel, 
1848. 4 deelen. . 

Johan Winkler. De Nederlandsche geslachtsnamen. Haarlem 1885. 
Johan Winkler. Studiën in Nederlandsche namenkunde. Haarlem 

(1900). . 

qeoqRaph1€ 
A. J. van der Aa. Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. 

Te Gorinchem bij Jacobus Noorduyn, 1850-1851. 
Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland, uitgegeven door 

het Koninklijk Ne.d. Aardrijkskundig Genootschap. Leiden, 
E. J. Brill 1936. 

Nomina Geopgraphica Neerlandica, geschiedkundig onderzoek der 
Ned. aardrijkskundige namen, uitgegeven door het Ned. Aard
rijkskundig Genootschap. Leiden, E. J. Brill 1928 

Hededaagsche historie of tegenwoordige staat van alle . volken, 
vervolgende den tegenwoordigen staat der Vereenigde Neder
landen, met landkaarten en printverbeeldingen versierd Te Am

. sterdam, bij de wed. Isaak Tirion. (1740). 

BIO(jRaph1€ 
A. j. van der Aa. Biographisch . woordenboek der Nederlanden, 
. bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich 
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op eenigerlei wijze in ons Vaderland hebben vermaard gemaakt. 
Haarlem, 1852-1878; 21 deelen incl. bijvoegsel. 

Dr. J. P. de Bie & Mr. J. Loosjes. Biographisch woordenboek van 
Protestantsche godgeleerden in Nederland. (Verschenen t/m. 
Leyendecker). 

J. C. Kobus & Jhr. W. de Rivecourt. Beknopt biographisch hand
woordenboek van Nederl&nd, behelzende de levensbeschrijvingen , 
van vele personen, die. zich in Nederland hebben bekend gemaakt. 
1854-1861, 3 deelen. 

Jacobus Kok. Vaderlandsch woordenboek. 35 deelen met bijvoegsel. 
N.B. Hierin opgenomen biographieën van bekende personen. 
Amsterdam, 1785-1796 (tweede druk). Bijvoegsel A-Z., 1797-
1799. 

Dr. P. C. Molhuysen & Prof. Dr. P. J. Blok. Nieuw Nederlandsch 
Biografisch woordenboek, 1911-1937, 10 deelen. 

B€tR. kWaRtl€RStaat van Oen ack€R, 
(j€ffi€Rt . 

Mogelijk kunnen hierbij de volgende gegevens nog van nut zijn : 
Kwartier 2: Van den Broeck, 13-11-1794 R.K. gedoopt te 

Boxtel. Johanna Maria, dochter van : Joannes 
van den Broek en Maria Catharina van Rund. 

Kwartier 6: Van der Sande(n). Mathijs van der Sande x 
Joanna Maria .... hieruit geboren: Leonardus 
van der Sanden x Helena van Lieshout. Trouw 
R.K. te Gemert 24-6-1732; uit dit huwelijk R.K. 
gedoopt te Gemert: 23-4-1736 Catharina van der 
Sanden ( s-Bosch -S. 4). 

Catharina van der Sanden huwt . . . . te s-Bosch met Jacobus 
Eras op 16°8-1761 (voor Schepenen - S. 566 's-Bosch). 

Uit hun huwelijk worden vanaf 15-7-1762 tot 10-9-1774 te 's-Bosch 
kinderen R.K. gedoopt, waarbij als peter en meter de volgende 
van der Sanden's voorkomen : 

15-7-1762 Joanna van der Sanden 
19- 2-1765 Joannes van der Sande 

1-10-1767 Arnoldus van der Sande 
16- 1-1772 Arnoldus van der Sanden 
10- 9-1774 Anna Maria van der Sanden 

Vermoedelijk is Anna Maria van der Sanden (kwartier 6 uit de 
kwartierstaat ·van van den Acker) een zuster van bovengemelde 
Catharina v. d. Sanden. 

Catharina v. d. Sanden werd begraven te 's-Bosch op 6-1-1776, 
(begraafboek St. Jan's Kerkhof 's-Bosch - S. 569) . 
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ROBB€Rt henneso 
Onder de leden van het poëtisch gild in d~ 18e eeuw geniet 

genoemde "seer raare snaak, van alle markten thuis", zooals J. Bi
cker Raye, zijn tijdgenoot, hem kenschetste, nog steeds eene zekere 
vermaardheid. Er is veel over hem geschreven en verdicht, waartoe 
zijn zonderlinge levensloop alle aanleiding gaf; doch het zonderlingst 
is, dat men hem voor een Fries wil doen doorgaan, terwijl hij een 
Leidenaar was. Dit blijkt uit zijne huwelijksproclamatie d.d. 's Gra
venhage 14 Aug. 1712 en bovendien is zijne familie h.t.s. allerminst 
onbekend. 

Reeds op het einde der l 6e eeuw vestigden een aantal hunner zich 
te Leiden onder den naam Hennibo en komende uit Bonduy in 
Fransch Vlaanderen. Het is niet weldoenlijk, veel over 's mans 
jeugd en afkomst te schrijven, hetgeen bovendien verzwaard wordt 
door twee feiten : 

Ie. dat de familie doopsgezind was en dus uit vrijen wil niet 
gaarne op den voorgrond trad ; . 

2e. dat wijlen de Heer Felix Driessen in de laatste tientallen 
zijner levensjaren bijzondere aandacht wijdde aan alle dragers van 
dezen naam -en ongetwijfeld aan den meest befaamde hunner niet 
het minst ; doch diens aanteekeningen zijn tot eene eeuw na zijnen 
dood ontoegankelijk. 

Daar R. Hennebo bij zijn huwelijk nog niet voljaard was, moet 
hij m.i. omstreeks 1690 zijn geboren ; vrij zeker acht ik het, dat 
zijne ouders waren: Jan Hennebo Rzn, die begin 1683 Henriette 
van Hoogmade huwde. Deze Jan is een zoon van Robbert H. in 1641 
gehuwd met Maria de Ruyscher. Deze namen duiden wel op eene 
typisch-menniste omgeving. 

Onze dichter, van jongsaf een roerige geest, was werkzaam alhier 
op het kantoor van zijnen oom en voogd, hield het daar niet uit, 
liep weg en werd tegen alle overlevering der Mennisten in, vrijwil
liger in het leger te velde tijdens den Spaanschen Successie-oorlog. 
In den slag bij Oudenaerde (1708) hield hij zich dood, waarover hij 
later veel moest hooren. Hij werd van zijne verbintenis vrijgekocht, 
wederom op kantoor geplaatst, doch kon daar andermaal niet aarden 
en werd weer cadet te Geertruidenberg, later bij de garde in Den 
Haag, doch na zijn huwelijk met Johanna Maria Carpentier (die 
zich later ook Timmerman noemde) uit Rotterdam, zette hij in 
Den Haag eene kroeg op, waarin hij echter zijn geheele vermogen 
(naar men zegt / 40.000) verloor. Daardoor geenszins ontmoedigd, 
vestigde hij zich als herbergier in 't Gulden Vlies van Jason bij 't 
Prinsenhof in Amsterdam. Hij werd er evenzeer bekend door zijne 
uitstekende gerechten en dranken, als door zijne gevatheid, luimig
heid en malle grappen. Doch zijn beheer was verre van stipt en hij 
verdeed veel tijd aan het vervaardigen van spotdichten en gelegen
heidsverzen. Uit dien tijd dagteekent een zijner meest bekende 
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werken: de lof der jenever. Hij verhuist dan naar "de Karseboom" 
in de Kalverstraat, maar het oude leven ging er door, zoodat hij 
in 1717 zijn vak n:iaar verlaat en tooneelspeler wordt in den ouden 
Schouwburg op de Keizersgracht. Hij muntte er uit in komische 
rollen en verdiende er / 4.- per avond. 

Toen kreeg de windhandel vat op hem, waarin hij volgens som
migen zeer veel verdiende. In elk geval kon hij van de opbrengst 
zijner speculatie een buitenverblijf even buiten Gouda a. d. Móor
drechtsche dijk koopen, afkomstig van de familie Trist en in de 
wandeling Tristentuin genaamd. Hij noemde het Actiehoven en 
hoewel hij het slechts ruim een jaar bezat, bleef die naam nog ge
handhaafd tot in het midden der 19e eeuw, toen de familie Bredius· 
er woonde. Zooals gezegd, de glorie duurde rriaar kort en in 1722 
was hij bij den Schouwburg terug, waar hij met / 6.- per avond 
de bestbetaalde speler was. Intusschen had hij zich voornamelijk 
toegelegd op de vertaling van min oirbare gedichten, meest uit het 
Engelsch, of Fransch. Deze maakten grooten opgang ; geen wonder 
in een tijd, toen Focqenbroch c.s. den toon aangaven. 

Zijne ervaringen bij den windhandel opgedaan, brachten Hennebo 
tot het besef, dat men met kalmte en voorzichtigheid in den handel 
wel wat kon bereiken en andermaal verliet de wispelturige man het 
tooneel voor de beurs, waar hij zelfs 26 Febr. 1728 in het makelaars
gild werd opgenomen. 

Nu had hij zijn geluk en zijne rust gevonden. Hij verdiende 
behoorlijk,. belegde de winst met zorg en zijne adviezen werden 
gewaardeerd. Toen hij 29 Juni 1737 te Amsterdam stierf, kon hij 
zijne vrouw als universeel erfgename _ruim / 26.000 nalaten. Zijne 
·laatste levensjaren hebben zeker bewezen, dat hij ten onrechte, 
zooals maar al te veel geschied is, wordt genoemd in één adem met 
den beruchten J. Campo Weyerman, libellen-schrijver en afdreiger, 
terwijl men niets onbehoorlijks verwijten kan aan R. Hennebo. 
17-IX-'44. BIJ LEVE LD. 
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B€StUUR €0 R€ÖaCtl€ 

B€lanc;Rl)k 01€UWS VOOR OOZ€ l€Ö€n 

onz€ contact~a~ö€€l1nc; 

De meesten onzer zullen het er mee eens zijn, dat de vragen-rubriek 
in "Gens Nostra ons aller bijzondere belangstelling heeft. 

En terecht. 
.. _ Koesteren we niet allen de stille hoop daarin eens iemand aan 

te treffen, die een vraag stelt of gegevens bekend maakt over ge
slachten, waarmede wijzelf al of niet met succes bezig zijn ? 

Er zijn vele gevallen bekend waarin leden, die op deze wijze met 
elkaar in contact kwamen, waardevolle gegevens konden uit
wisselen. Prettige verdere samenwerking en wederzijdsche hulp 
waren dan meestal het gevolg. . . 

Toch biedt de vragenrubriek maar betrekkelijk kleine kansen 
en wij moeten maar afwachten of toevallig iemand eens iets vraagt 
of aan 't licht brengt, dat juist ons persoonlijk van pas komt. 

Wij hebben dit probleem eens goed onder de loupe genomen en 
ten slotte een systeem ontworpen, dat een maximum van kansen 
zal bieden, om bovengemelde contacten tot stand te brengen. 

Daarvoor hebben wij echter ook Uw medewerking noodig. 
Natuurlijk kunnen wij in deze op alle leden van onze NOV

familie rekenen. 
Welnu dan ! In dit blad treft U een enveloppe aan, met twee 

R-kaarten, die reeds op Uw naam zijn ingevuld. Op deze kaarten 
vult U op de daarvoor aangeduide plaatsen alle geslachtsnamen 
en verdere gevraagde gegevens in, die in Uw kwartierstaat of 
anderszins voorkomen. Dan zendt U deze ingevulde R-kaarten in 
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de bijgevoegde enveloppe (zonder verdere correspondentie bij te 
voegen !) aan ons terug als brief gefrankeerd ; dus niet als drukwerk. 

Mocht U aan één kaart voldoende hebben, dan kunt U de andere 
bewaren om daarmed.e op dezelfde wijze later nog. eens verder 
gevonden gegevens na te zenden. 

Van elke ingekomen R-kaart brengen wij met een aantal ijverige 
leden elke geslachtsnaam weer op een apart systeemkaartje over 
en· plaatsen deze alphabetisch op naam en verdere vermelde ge
gevens, zoodat onmiddellijk in 't oog springt, welke leden wij met 
elkaar in contact kunnen brengen. 

Het is begrijpelijk, dat deze mogelijkheid zich voor meerdere 
geslachtsnamen uit Uw kwartierstaat kan voordoen, zoodat U 
op deze wijze een prachtkans maakt met anderen Uw gegevens 
uit te wisselen en elkaar te kunnen helpen. , 

Het verwerken der ingekomen R-kaarten zal natuurlijk heel wat 
van onzen vrijen tijd kosten. Daarom vragen wij Amsterdamsche 
NGV-leden, die daaraan mede willen helpen, zich in verbinding 
te stellen met het hoofd van de contact-afdeeling : R. G. Stoffels, 
Paramaribostraat 75 hs, Amsterdam-W, telefoon: 83.563. 

Hoe eerder alles verwerkt is, des te spoediger kunnen we aan de 
contactlegging beginnen. . 

Om de leden te berichten betreffende welke geslachten zij zich 
met anderen in verbinding kunnen stellen, hebben wij een speciale 
contact-kaart laten drukken, die hun als briefkaart zal worden toe
gezonden. 

De opzet van dit systeem heeft nogal kosten medegebracht en 
ook het verzenden der contactkaarten zal veel aan port kosten .. -
Daarom vragen wij onze leden om bij terugzending der R-kaarten, 
4 postzegels van 7 ½ et. in te sluiten. 

Gezien de groote mogelijkheden, die dit systeem voor U kan 
openen, zult U zeker dit steentje hiertoe willen bijdragen. 

Mocht U aan de gezonden R-kaarten niet voldoende hebben, 
dan zenden wij U gaarne op aanvraag nog één of meerdere R-kaarten 
ter invulling toe. . 

Het ligt in onze bedoeling om in de toekomst elk nieuw aange
worven NVG-lid R-kaarten toe te zenden. De nieuw ingekomen 
gegevens zullen dan op dezelfde wijze worden verwerkt. Mocht 
het dus zijn, dat wij al niet direct een contact voor U kunnen 
bewerkstelligen, dan kunnen toch later ingekomen R-kaarten daar
voor in elk geval weer kansen bieden. 

En nu aan t werk, NOV-vrienden! 
Laat een ieder trachten vóór l Juni a.s. zijn R-kaarten te hebben 

ingezonden. 

De contact-afdeeling moet en zàl een succes worden ! 

R. G. STOFFELS. 
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VRa(j€0RUBRl€k 
Deze rubriek ·staat ten dienste ,·an een ieder, die met zijn onderzoek 

is vastgeloopen, dan wel diegenen, die met andere personen verbinding 
zoeken op genealogisch en heraldisch gebied. 

De vragen zijn uitsluitend in te zenden aan het correspondentie-adres 
der N. G. V., Riouwstraat 100, Amsterdam-O 

Contact gezocht met diegenen, welke zich bezig houden met de 
geslachten : Van der Es, Van Es, Van der Rest (Papendrecht/ 
Dordrecht), Korsman (Gorinchem en omgeving), Van der Giessen 
(Omgeving Alblasserwaard), Sirks (Omgeving Dubbeldam?). W. van 
der Rest, Vert. Hoofdstraat 35, Hoogezand. 

Gegevens gevraagd betreffende de geslachten: Wijnoogen, Van 
Gorkum, Altera en Rombouts. Voor belangstellenden zijn diverse 
gegevens beschikbaar. H. 0. Meyer, Nic. Maesstraat 65, Amsterdam. 

Gegevens gevraagd en aangeboden over de familie de Ruiter 
(de Ruyter) (Gouda) en de familie jonkheid (Waddingsveen). 

·J. de Ruiter, Heldersche straat 8, Hippolytushoef. 

Alle gegevens gevraagd en aangeboden over: de Groot, Visser 
(ldaarderadeel, Grouw), Boorsma, Schuurmans (Warga), Scho/te, 
Huisman (Gersloot), Schipper, Bos, Boerwinkel, leenders, Greve, 
Groeneveld (Meppel), Muller (Wester-Cappeln in 't Koninkrijk 
Hannover) en Pistoor (Duisburg). J. H. de Groot, Essenburgstraat 10, 
Rotterdam-W. 

Willen alle personen die bij hun onderzoek één der navolgende 
namen tegenkomen zich met mij, ter uitwisseling van gegevens, 
in verbinding stellen. Het betreft de namen : Heinsdijk, Heijnsdijk, 
Hengstdijk of Hensdijk. M. J. Heinsdijk, Willemsweg 38, Schoon
dijke (Z.). 

Jacobus Boumeester, geboren op 5-11-1822 te de Bilt.uit Franciscus 
Hendrikus Boumeester en Jaantje Veenendaal. F. H. Boumeester 
moet volgens de geboorteacte van zijn zoon in 1798 te Haarlem 
geboren zijn, is aldaar echter in de registers niet te vinden. Jaantje 
Veenendaal is geboren te Tienhoven op 31 Mei 1800 en aldaar 
overleden op 2 April _1875. Volgens de geboorteacte van de zoon 
waren de ouders wettig gehuwd. Uit de doopacte, De Bilt 17-11 
d.a.v. N.H., blijkt uit een aanteekening dat de ouders niet gehuwd 
waren. In de overlijdensacte van de moeder staat dat zij weduwe 
was van F. H. B. Bij het huwelijk van de zoon met Annetje Timmer 
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op 10-5-1845 te Tienhoven moeten zijn ouders te Utrecht gewoond 
hebben. Hiervan niets te vinden. Van· deze Franciscus, Hendrikus 
Boumeester is geen geboorte-, huwelijks- of overlijdens datum en 
plaats te vinden. Wel vond ik te Breukelen een huwelijk van Geesje 
Boumeester van Haarlem op de Nieuwe Gragt. Het huwelijk werd 
ingeschreven op 13-1-1779 en op 7 Februari d.a.v. voltrokken. 
Ik vermeld dit huwelijk omdat er in de familie verhalen de ronde 
doen, als zouden Jacobus en/of Francicus, Hendrikus onechte kin
deren zijn. Wie helpt mij aan de oplossing ? 

Tevens ook gaarne gegevens over de geslachten Timmer, de Graaf, 
(van) Vlaanderen voor 1800 t~ Tienhoven,· Loosdrecht, Westbroek 
en omstreken en de geslachten van 't Hul, Koene, Flad en Vuurmans. 
Eventueel ook gaarne opgave van reeds bestaande genealogiën. 

, Bij voorbaat dank van H. B. F. Boumeester, Bankstraat 11 te 
Ub echt. 

Wie kan mij helpen aan een duidelijke afbeelding van het wapen 
van Notaris Jan Heinis, tevens Schout en Hoogheemraad van de 
. Uitwaterende sluizen, in leven wonende te de Rijp tusschen 1772- · 
1805. Zoo mogelijk met kleuren. Ook genealogische gegevens zeer 
welkom. A. J. Heijnis, Tooropstraat 8, Arnhem. 

Wie kan mij de genealogische gegevens, liefst zoo uitgebreid 
mogelijk, verstrekken van Cornelis Heijnis, chirurgijn, waarvan 
een wapenafbeelding, op een zilver veld een groene leeuw, voorkomt 
op een schilderij van het chirurgijnsgi)de te Hoorn uit 1729 in het 
West Friesch Museum te Hoorn. A. J. Heijnis, Tooropstraat 8, 
Arnhem. 

Nadere gegevens gevraagd omtrent het Belgische geslacht Du 
Bois d' Elderen (d'Odoir) en contact gezocht met tegenwoordige 
leden van de familie Elderenbosch waarvan de genealogie slechts 
van 1580-1840 volledig bekend is. Drs. P .. A. Elderenbosch, 
Kloetinge. 

Alle genealogische en heraldische gegevens over de geslachten 
Koppius, Cardinaal en van der Tuuk worden gaarne ingewacht door 
F. Renssen, Reguliersgracht 28, Amsterdam. 

Alle gegevens omtrent het geslacht Tabois worden ter comple
teering der genealogie van dit geslacht verzocht door : A. de Wijs, 
Kolkstraat 20 rood, Haarlem. · 

Wie is in het bezit van gegevens betreffende de familie Verduyn 
of Verduijn, die omstreeks 1500 in Charlois woonde? Het oudst 
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gevonden stuk is dat van Wouter Hendriksz Verduyn uit 1626. 
A. Verduyn, Topaasstraat 4u, Amsterdam-Z. . 

Contact gezocht met de familie Van Charante, nakomelingen 
van Gabriël van Charante uit Rotterdam, of familie Van Westrhene. 

In mijn bezit is n.l. een statenbijbel uit 1657 waarin door hem 
eigenhandig o.a. staat geschreven : Rotterdam. Op den 10 October 
1717 ben ik Gabriël van Charante door Do. Ab. Hellenbroeck 
aengeteekent met Adriana en op den 27 dito in de Groote Kerk 
door de voos. Do. Hellenbroeck getrout. Verder volgen aanteekenin
gen betreffende deze familie. A. Verduyn, Topaasstraat 4II, Am
sterdam. 

Gegevens gevraagd, ter completeering van de genealogieën, over 
de geslachten Van der Ba(a)ren, Birza en De Wit(t) (Groningen). 
Ook van nog levende leden van deze geslachten. K. van der Baaren, 
Koekoekstraat 69, Utrecht. 

Gaarne gegevens omtrent het geslacht Van Oostenrijk. Omstreeks 
1810-1850 voorkomende in de gemeente Nijkerk. F. van Oostenrijk, 
Eikbosscherweg 169, Hilversum. 

Schrijver(s), Schriever, Schrijber, Schreiberg. Graag kom ik in 
contact met personen, die interesse hebben bij onderzoek naar ge
gevens betreffende fam. Schrijver. M. Schrijver, Mgr. Nolensplein 4, 
Venlo. 

Gezocht: afkomst van Willem van den Berg(h), ook v.d. Barg(h), · 
die in 1740 te Doesburg woonde en daar huwde met Chr. Geertr. 
Selraad(t), ook Zelderaad. Tevens descendenten die uit Doesburg · 
naar elders vertrokken zijn. · 

Verder gegevens gevraagd over de geslachten Van Montfoort 
(omgeving van Woerden), Van Rooyen (Woerden), Kalis (Ridder

. kerk), Boom (Middelburg), Lems (Middelburg), Van Heuven (Doops
gezinde familie) en Bongaard(s} (Doopsgezind). F. E. van den Berg, 
Hobbemastraat 10, Utrecht. 

Gezocht voorouders van Willem Bastiaan Franken, gedoopt te 
Hoeven 6-2-1774, overleden Dinteloord 5-1-1840, gehuwd te Willem
stad 7-4-1798 met Emmetje van Prooyen, gedoopt Willemstad 
3-5-1772, overleden Dinteloord 18-10-1848. Uitgebreide gegevens 
over hun. nakomelingen zijn voor belangstellenden ter beschikking. 
D. J. Knoops, Vijverlaan 2, Rotterdam-0. 
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Wie kan inlichtingen verstrekken over het echtpaar Melis Ploeg, 
wachtmeester in het regiment Carabiniers, welke te Zutphen op . 
30-6-1779 huwde met Wilhelmina van Oelder, dochter van Frederik 
van Oelder en Aaltje Oarrys Kramer, Zij werd te Zutphen gedoopt 
op 8-8-1759. D. J. Knoops, Vijverlaan 2, Rotterdam-O. 

Gaarne voorouders en nakomelingen van Elisabeth Vonte (Fonte), 
gedoopt te Leiden 26-3-1757 als dochter van Antonius Vonte en 
Johanna Jacoba Catharina Brijers. D. J. Knoops, Vijverlaan 2, 
Rotterdam. 

Met welk schip en in welk jaar (tusschen 1780-1793) vertrok 
Christiaan Kok, geboren 20-3-1750 te Groningen, in dienst van de 
0. I. Compagnie naar Indië. In het jaar 1793 en wel op den 13den 
Augustus overlijdt Christiaan op de terugreis naar Zeeland aan boord 
van het schip "Voorland". 

De naam van het schip en het jaar van vertrek benoodigd om een 
onderzoek in de monsterrollen der 0. I. Comp. in te stellen aangezien 
van de terugkeerende schepen geen monsterrollen gehouden werden. 
J. H. E. Cock, Noordeinde 39, Monnikendam. 

Omtrent geslachten uit BUNDE-GEULLE, ontving ik gaarne 
alle gegevens om t.z.t. een duidelijk overzicht uit te geven over de 
geslachten van deze dorpen. M. D. Kilsdonk, Jr., Sumatrastraat 230, 
Amsterdam. 

Wie kan mij helpen aan oude prentbriefkaarten van oude ge
bouwen enz. Van Lekkerkerk, Middelharnis, Oude Tonge, Nieuwland 
(bij Gorinchem), Leerdam, Vianen. Ook foto's zijn welkom. 
E. Oudenaarden, Steynkade 5, Gouda. 

Edel, Cramers, Veldman (uit Hannover), Borman, Heek (uit 
Hessen). Alle gegevens en wapens over deze geslachten gevraagd. 

Bestaat er verwantschap tusschen Cornelis Edel, die omstreeks 
1643 te Wognum woonde en een zoon Willem Cornelisz. Edel had 
en Cornelis Reyersz. Edel, gest. Edam 30-5-1804, gehuwd 27-3-1763 
te Edam met Trijntje Gersz. Yzerhuis? Waar is deze Cornelis 
Reyersz. Edel geboren? J. Veldman, Brederodestraat 77, Zandvoort. 

\ 

Met mijn onderzoek naar de familie Hinze, ben ik vastgeloopen 
te Dalfsen, waar den 27 Nov. 1763 getrouwd is : Andries Hinze 
met Anna Sanders. Geboorteplaats en ouders niet bekend. Kan 
iemand mij ook verder helpen ? 

Ook gevraagd alle gegevens betreffende de naam Hoe/man. In 
Zwolle ben ik vastgeloopen. Waar komen deze vandaan ? 

A. H. Lutje Schlpholt, Lente bij Dalfsen. 
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