
Plaatsingslijst familiearchief De Brauw, nr. 45

Beheerder: Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) te Den Haag, www.cbg.nl

Eigenaar: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW) te
Den Haag

Bruikleen: Bruikleen van de erven van Jhr. H. de Brauw

Collectievormer: Onbekend

Samensteller plaatsingslijst: drs. R.R. Walles, Tiel, 2012

Signatuur:
KNGGW: FA 45 (oud nr. 4810)
CBG: FA/Brau/00045

Korte inhoud: Het familiearchief De Brauw werd circa 1927 door het Genootschap in
bruikleen ontvangen van Jhr. H. de Brauw te Den Haag en omvatte 3 portefeuilles en 1 doos.
Op 5 juli 1944 werd deze verzameling terugggegeven aan Jhr. mr. W.M. de Brauw als
gemachtigde van de gezamenlijke erven van Jhr. H. de Brauw. Op 29 juli 1948 werd deze
wederom in bewaargeving ontvangen van de erven Jhr H. de Brauw. (Zie De Nederlandsche
Leeuw 1948, k. 337 en 1949, k. 235; Register van door het KNGGW ontvangen
familiearchieven, deel I, p. 5 en 42, oud nr. 4810).

Familienamen in collectie: De Brauw, Repelaer, Steenput, Stavenisse, de Beaufort.

Omvang: 5 dozen (0.625m) en 1 deel plano.

Doos 1:
(1 omslag) Stukken betreffende de loopbaan van Cornelis de Brauw en Willem Maurits de
Brauw.
Bevat de volgende stukken:

- bevordering tot majoor voor C. de Brauw 28 juli 1763;
- aanstellingsbesluit C. de Brauw (moeilijk uit te vouwen);
- bevordering tot colonel van C. de Brauw 31 augustus 1772;
- aanstelling tot luitenant colonel 17 februari 1785;
- aanstellingsbesluit van Cornelis de Brauw tot wachtmeester generaal door de Hoger

heeren Staaten generaal 30 april 1789;
- diploma academie rhenum Wilhelmus Mauritius de Brauw, d.d. 21 december 1861;
- aanstellingsbesluit 20 februari 1794 C de Brauw tot generaal-majoor der infanterie

door de hoge heeren Staaten Generaal.

Doos 2:
(1 omslag) Stukken betreffende de loopbaan van Willem Maurits de Brauw.
Bevat de volgende stukken:



- diverse diploma’s en aanstelling van Willem Maurits de Brauw;
- bewijzen van der wekelijkse contributie welk het wees gast en oude manhuis binnen

Zierikzee verpligt zijn te geven aan de verarmde descendenten van Willem Simonse
Maartense Stavenisse en aan de vrienden van Nicolaas Willem Simonse en Maria
Cornelisse Ockerse dit uit hoofde van de acceptatie van een rente op den graaflijke
thol van Zeelanden een hofstede.

(1 omslag) Stukken betreffende de ridderschap van Holland van Willem Maurits de
Brauw; bevat o.a. correspondentie over de verheffing in de adelstand van Willem
Maurits de Brauw 1839-1840

Doos 3:

(1 omslag) Stukken betreffende de carrière van Willem Maurits de Brauw, geboren 24 april
1810.
Bevat de volgende stukken:

- Brief van Marianne der Nederlanden over problemen met haar lakei Klein;
- Brieven van Willem Maurits de Brauw uit de 10 daagse veldtocht.;
- Diverse diploma’s van Willem Maurits de Brauw;
- Diverse bewijzen van deelnamen aan krijgsverrichtingen;
- Diverse bewijzen als advocaat;
- Stukken als raadslid in ’s-Gravenhage;
- Aanstelling tot diverse functie s inde rechterlijke macht;
- Stukken betreffende de voorziening minvermogenden in ‘s-Gravenhage;
- Benoeming schoolcommissie, ’s-Gravenhage september 1848;
- Lijst hoogst aangeslagene, provincie Zuid Holland augustus 1850;
- Benoeming lid eerste kamer 30 september 1850;
- Benoeming tot rechter te ’s-Gravenhage 6 maart 1851;
- Diverse overige benoemingen

(1 omslag)Stukken betreffende de carrière van Willem Maurits de Brauw bij het Ministerie
van Koloniën en als commissaris van de koningin in Zeeland.

Bevat o.a. de volgende stukken:

- Diverse benoemingen;
- Nalatenschappen;
- Huwelijkse voorwaarden;
- Diverse correspondentie.

Doos 4:

(1 omslag) Stukken van genealogische aard van de familie De Brauw.
(eerste deelomslag)
Bevat de volgende stukken:



- Geprikt wapen van Hugo Abraham Muijs de Brauw en zijn echtegenote Johanna
Henrica Repelaer;

- Testamentaire beschikking Hendrica de Brauw, 24 april 1770;
- Testamentaire beschikking Isaac de Brauw, 27 december 1781;
- Testamentaire beschikking van Hendrica de Brauw 15 december 1784;
- Stukken en benoemingen van Willem Maurits de Brauw geb. 23 april 1772
- Akte boedelscheiding M de Brauw 10 december 1805;
- Akte van boedelscheiding van ACA de Brauw geboren Paris,

Stukken betreffende een rente uit het weeshuis Zierikzee, familie de Beaufort, Magdalene
Steenput wed. van Pieter de Beaufort en de Brauw 1710-1779

- Erfelijke rente brief t.b.v. Anna van Veldewijk weduwe van Melchior Verdonckt, 1617
- Rentebrief van Antonij Daniels, uit 1545, via Martina Huyssen, huisvrouw van Jan de

Brauw sinds 1636 in de familie De Brauw;
- Brieven concepten en andere stukken rakende de affaire tussen de luitenant

generaal Daniel de Brauw en de colonel de Dopff;
- Afspraak over het verdelen van een interest van Daniel Antonisse Stoutenburg en zijn

vrouw Johanna Jans de Jonge, 17 februari 1716;
- stukken rakende de zaak van de colonel Daniel de Brauw en het beleg van

Oudenaarde;
- testament van Cornelis Stavenisse en Cornelia de Keyser , 10 april 1729;
- ordonnantie uit 1688;
- Amsterdamse dinsdagse courant nr 22, 1682.
- Passagebrief voor Aalbert Jansen Makleijn dienende in het regiment van Daniel de

Brauw, 28 oktober 1793;
- Declaratie over de taken van de raad 25 september 1786, getekend door Jan van

Vrijberghe van Westerschouwe, Cornelis Evertsen en Daniel Maurits de Brauw;
- Testamentaire beschikkingen geregeld in de stad Zierikzee van het jaar 1570;
- Afschrift van een brief van zijn hoogheid de erfprins van Oranje Nassau bij de

afdanking van de Hollandsche Brigade in dienst van de Britse majesteit;
- Eigendomsbewijs in een koffieplantage in Suriname van Christiaan de Brauw en

Tammo Jacob ten Berge, 23 juli 1771;
- Biografisch bericht van Casper van Breugel, geb. ’s-Gravenhage 11 maart 1752;
- Afschrift van aantekeningen betreffende het Zeeuwse regiment dat in de tijd de

naam heeft gevoerd van generaal De Brauw.

tweede deel omslag

- Aanstellingen en benoemingen van Willem Maurits de Brauw, geb. 23 april 1772.

Los:

- Bevat genealogische aantekeningen betreffende de familie De Brauw en
aanverwanten, te weten: Certon, van Breugel, Lantsheer, de Gijselaar, Mackay.

Doos 5:
(10 omslagen) Genealogieën van diverse families



Bevat de volgende genealogieën: De Brauw, Gerbade, Hollar, De Keyser, Van der
Meer, Paris, Piron, Stavenisse, Streso, Wierts.

Doos 6:

(1 omslag) Geslachtslijsten van de familien Paris, Cöler en van Streso en Wierts.

Hiertussen extrakten betreffende diverse leden van de familie De Brauw uit doop en
trouwboeken.

(1 omslag) oude familiepapieren

Extract uit het geslagtregister van wijlen Willem Simon Maartense in leven heere van
Stavenisse en in Cromstrien, burgemeester der stad Zierikzee, dienende tot bewijs
dat Magdalene Steenput thans weduwe de Beaufort wonende te Steenbergen is
afkomstig van gemelde Willem Simon Maartense.
Eerstelijk blijkt dat den zelve Willem Simon Maartense getrouwd zijnde met Adriana
Cornelis Ewoutses dochter van Duiveland onder andere kinderen ook heeft nagelaten
Cornelis Willem Simonse gezegt Stavenisse, getrouwd met Cornelia (of Neelke)
Willem Jacobse van Duijveland dochter dwelke onder anderen heeft nagelaten
Cornelis Cornelis Willemze Stavenisse getrouwd met Cornelia de Jonge en laat na
Jan Cornelis Stavenisse getrouwd met Magdalena de Witte en heeft nagelaten
Quintijn Stavenisse getrouwd met Maria de Wispelare en laat na
Magdalena Stavenisse getrouwd met Cornelis Steenput nalatende onder anderen
Magdalena Steenput getrouwd met Pieter de Beaufoort thans wonende te
Steenbergen,

Staat te noteeren dat uit voorz geslagtsregister blijkt dat Nicolaas Willem Simonse
gezegd Cromstrien getrouwd met Maria Cornelis Ockerse is geweest een zoon van
burgemeester Willem Simon Maartense en dus een broeder van de voornoemde
Cornelis Willem Simonse.
Verklaring van de notaris uit 10 april 1766


