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Huwde ten 3° 10 Juni 1737 met Marie Aimée de 
Rapin de Thoyras, geboren 25 Augustus 1716, overleden 
te Lausanne 1800, dochter van Jonker Paul en van 
Marianne Testart. 

De kwartieren van Johan Frederik baron van Fries
heim zi jn: 

v. Friesheim. Amia. 
Wachtendonck. Seullijn. 
Hesselt v. Dinter. Mortagne de Potel. 
Meganck. Lonchamps. 

Ui t ieder huwelijk is één kind geboren: 
1. Johan Dirk baron van Friesheim, heer van Middel

burg, geboren 30 November 1713, eerst auditeur 
der domeinen van den Prins van Oranje, daarna 
kapitein der infanterie in dienst dezer landen, huwde 
5 Januari 1740 met Aletta Johanna de Wael l , ge
boren 15 December 1718, overleed 10 Februari 
1752, dochter van Johan de Waell Jr. en van Barbara 
Wilhelmina van Zurck. 

U i t dezen echt: 
A . Aletta Johanna Maria barones van Friesheim, 

geboren 7 November 1740, sterft 28 Juni 1764 te 
te Tholen, huwde 23 Februari (Mei) 1760 met Jhr. 
Jacob Gerard de M i l l y , geboren 8 September 1730, 
in 1762 pensionnaris te Tholen, zoon van Jhr. 
Lodewijk Alexander en van Maria Theresia de Mont-
hulez, en weduwnaar van Maria Genoveva Vleugels. 

2. Anna Cornelia barones van Friesheim, geboren 27 
October 1723, overleden te Wageningen 30 Juni 
1761 en begraven te Bennekom, huwde 2 Apri l 
1746 met Roeleman Ferdinand graaf van Bylandt, 
geboren i n 1716, luitenant-generaal der infanterie in 
Statendienst, commandeur van Arnhem, ambts
jonker van Overbetuwe, overleden in December 1790, 
zoon van graaf Lodewijk Roeleman, heer van Halt, 
en van Christine Louise Marie freiin von Heyden. 

3. Johan Frederik Godfried baron van Friesheim die 
volgt V I . 

V I . Johan Frederik Godfried baron van Freisheim, 
geboren 28 November 1738, was eerst 1750 page van 
Z . H . Wi l lem I V Prins van Oranje en Nassau, werd 
23 Mei 1753 luitenant bij de infanterie in Staten dienst, 
verliet den dienst en werd 3 October 1763 commissaris 
van de kleine justitie kamer te Haarlem, 14 Sept. 1769 
schepen, 10 December 1770 raad in de vroedschap, 12 
September 1772, meesterknaap van Brederode, overleden 
te Haarlem 2 Maart 1816, en aldaar begraven. Huwde 
8 Juni 1760 met Emerentia Helena van Jever, geboren 
29 October 1?42, dochter van Volkert , raad in de vroed
schap van Amsterdam en van Quirina Catharina van 
Sijpesteyn. 

Hunne kwartieren zijn: 
v. Friesheim. Rapin de Thoyras. 
Hesselt van Dinter. Testart. 
Amia. Pelisson. 
Mortagne de Potel. Beaulieu. 

van Jever. Sijpesteyn. 
Peil. Coldenbach. 
Epes. Pieterson. 
Diekenson. van Essen. 

• U i t dit huwelijk: 
1. Johan Frederik Theodoor baron van Freisheim, ge

boren te Haarlem 25 Maart 1762, overleden te 
Leiden als student in 1782. 

2. Quirina Catharina barones van Friesheim, geboren 
te Haarlem 29 November 1764, huwde met Mr. 
Jean Paul Hoeufft, geboren 9 Jul i 1759, kinderloos 
in 1801 - overleden na ontvanger der verponding te 
Leiden geweest te zijn, zoon van Mr. Jan Diederik 
Pauw, geboren Hoeufft, heer van Buttingen, Sant
voort, Heemstede, Rietwijck en Rietwijckerpolder, 
en van Susanne Arethuse Silvestre. 

Zij hertrouwde met Mr. Jan Herman de Lange, 
geboren te Gouda 24 Januari 1759, schepen en raad 
te Haarlem, l id van het provinciaal bestuur van 
Holland, later l id der Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland, overleden te 's-Gravenhage 11 Februari 
1818, zoon van Mr. Bonaventura, heer van Ruy-
broek en Wijngaerden, en van Quirina Jacoba van 
Gelre en weduwnaar van Petronella Cornelia van 
Sijpesteyn. 

3. Margaretha Helena Ferdinanda barones van Fries
heim, geboren 28 September 1766, overleden te 
Velsen 7 Jul i 1810 (1), huwde 3 Juli 1785 met 
Mr. Cornelis Constantijn van Valkenburg, geboren 
6 Januari 1764, directeur van het postkantoor te 
Haarlem, wethouder aldaar, overleden te Haarlem 
26 Januari 1847, zoon van Mr. Mattheus Wil lem 
en van Christina Wijnanda le Leu de Wilhem. 
Zij hertrouwde met Mr. Ocker van Schuylenburch. 

A. A. VORSTERMAN VAN O Y E N . 

De wapens van den te<renwoordi<ren en den vroegeren 
Nederlandschen Adel; 

beschreven door J . B. R I E T S T A P . 

(Groningen bij J . B. W o l t e r s 1890). 
Wederom is door den heer J . B. Rietstap te 's-Gra

venhage een nieuw wapenkundig werk in het licht ge
geven. Ditmaal geen groot folio prachtwerk met gekleurde 
wapens, zooals het Wapenboek van den Nederlandschen 
adel, maar een in kleiner formaat, niet alleen de wapens 
der nog in leven zijnde adellijke geslachten bevattende, 
maar ook de beschrijving van die welke reeds uitge
storven zijn of die welke nog niet aan de vereischten 
voldaan hebben , om nu in den Nederlandschen adelstand 
te worden beschreven. 

I n de voorrede wijst de geachte schrijver uitdrukkelijk 
op het sedert eenigen tijd ingeslopen misbruik, zelfs i n 
officieele drukwerken, van het schrijven met een hoofd
letter van de voorzetsels die bij de namen behooren , bijv. 
De W i t t , Ter Horst, Van de W a l l enz. in plaats van de W i t t , 
ter Horst, van de Wal l , alsmede tegen de naamsver
andering van sommige gemeentenamen bijv. Aksel, Tessel, 
enz. voor A x e l , Texel, enz., om welke redenen hij dan 
ook de in dit werk voorkomende familienamen niet met 
kapitale letters heeft laten drukken, zooals de gewoonte 
i s , maar met gewone letters. 

De eerste afdeeling blz. 1—247 bevat de beschrijving 
der wapens van de geslachten, die sedert 1814 in de registers 
van den Hoogen Raad van Adel zijn ingeschreven, be
nevens die der Belgische geslachten, aan welke nog na 
1830 Nederlandsche adel of titel verleend is (blz. 274—277). 

De tweede afdeeling (blz. 278—420) bevat de be
schrijving der wapens van den öf uitgestorven en óf nog 

(1) Van haar zijn afkomstig de wapenborden, die zich thans in 
het stadhuis te Haarlem bevinden. 


