
M A A N D B L A D 
VAN H E T 

Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche L e e u w . " 
Dit blad verschijnt omstreeks het midden 

van iedere maand, onder redactie van het 
bestnnr en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap gezonden. Brieven en mede-
deelingen, alsook bijdragen voor het Maand
blad te zenden aan den secretaris van het 
genootschap, den heer A. A. V O R S T E R -
M A N T A N O Y E N , Balislraat 89, te 
's-Gravenhage. 

S i -

Leden te 's-Gravenhage betalen per 
jaar / 10.00 

Zij , die buiten 's-Gravenhage wonen ƒ 6.00 
De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe 

leden verkrijgbaar per jaargang ad ƒ6.00 
Advertentien in verband met bovenge

noemde wetenschappen per regel . ƒ 0.20 
Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar. 

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

N«. 5. " V I 6 J a a r g a n g . 1888. 

Jhr. Mr. A. J . Th. H, VAN DEN BERGH. 

Op 13 Mei 1888 is te 's-Gravenhage overleden Jhr. Mr. Arnold Joseph Theodore Hubert van den 
Bergh, geb. te Roermond 11 Augustus 1819, uit het huwelijk van Adrien Theodore en van Elisabeth 
Anne Antoinette Gruyters. 

Na te Utrecht gepromoveerd te zijn vestigde hij zich in 1846 als advocaat in zijne geboorteplaats, 
alwaar hij i n 1848 aangesteld werd tot substituut-officier bij de arrondissements rechtbank en zes jaar 
daarna tot officier van justitie aldaar. I n November 1859 in die betrekking overgeplaatst naar Breda, 
werd hij in September 1863 aangesteld tot advocaat-generaal aan het Provinciaal gerechtshof van Noord-
Brabant; ruim 3 jaar later werd hij met dezelfde waardigheid bij het Hof van Limburg en i n Mei 
1875 bij dat van Zuid-Holland overgeplaatst. Spoedig daarop 30 Jul i van dat jaar werd hij tot 
procureur-generaal bij het Hof van Limburg benoemd en 1 Januari 1876 aangesteld tot vice-president 
bij het Hof van Noord-Brabant, waarbij hij i n 1877 tot procureur-generaal benoemd werd. I n 1878 
werd hij tot procureur-generaal bij het gerechtshof te 's-Gravenhage benoemd welke betrekking hij tot 
Apr i l 1888 bekleedde. 

Hi j was ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, ridder 4e klasse der orde van den Rooden 
Adelaar, commandeur der orde van de Kroon van Pruisen. 

Bij de tentoonstelling van voorwerpen betrekking hebbende op het Vorstelijk Stamhuis Oranje-Nassau 
en op de Wapen-, Geslacht- en Zegelkunde in het algemeen, gehouden in Augustus en September 
1880, maakte hij als onder-voorzitter en l id van de commissie van rangschikking, deel van het 
bestuur uit. 

Kort na de oprichting van het Genootschap de Nederlandsche Leeuw werd hij tot l id van dit 
genootschap benoemd. 

Zijn acht kwartieren zijn gedrukt i n de Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten 
onder redactie van Jhr. van der Dussen en M . P. Smissaert; over hem en zijne kinderen is na te zien 
Be Nederlandsche Adel, door J . C. van der Muelen en over zijn geslacht het Wapenboek van den 
Nederlandschen Adel door J . B. Rietstap. 

Tot leden zijn benoemd de Heeren: 

Mr. J . G. S. Bevers . . . . . . . . 's-Gravenhage. 

Mr. M . Rijke Leiden. 

E. A. van Tonderen Leiden. 

I 

Het geslacht Lampsins. 

(Uit de registers der Ned. Herv. Gem. te Vlissingen). 
Uit de trouwboeken. 

20 Juni 1593. Cornelis Lamsens, j . m. v. Oostende 
met Maaijken Charels, j . d. van de Groe. >. 

2 Juni 1594. Jan Lamsen,j. m met Janneken Veldera, 
j . d. Beide v. Oostende. 


