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GESLACHTREGISTER VAN BENCKENDORFP. 

Andreas, 4°. zoon van Martin, licentiaat i . d. Rechten 
en Hofraad van den Keurvorst van Brandenburg. 

Hi j huwde in 1489 N . N. Vintzelberg, was burgemeester 
van Salzwedel en verwekte in 1495 een zoon Martinus 
genaamd, die in 1565 overleed als J . U . L , raad 
van den markgraaf van Custrin en burgemeester van 
Crossen. 3) 

Hi j huwde Elisabeth Döring (weduwe Clement Cnöspels, 
burgemr. van Crossen). 

Zij wonnen drie zoons: 
Martinus. Christoffel en Andreas. 
Martinus, geb. in December 1545 en overl. 14 Maart 

1621 was Professor te Franckfort a/d Oder en schreef 
verscheidene rechtsgeleerde werkeD. 

Hij huwde driemaal: 
1. Elisabeth Antonia Klüms, dr. van een koopman. 
2. Eva Lindners, dr. van een raadsheer te Franckfort 
3. Margaretha Hübner, dr. van Thomas, raad van den 

Keurvorst van Brandenburg. 

Ui t dit 3d« huw. werd 25 Januari 1605 geboren: 
Joachim Christoffel, raad van den Brandenburgschen Keur

vorst en agent te Dantzig alwaar hij in 1651 of 52 overleed. 
Hi j was gehuwd met Maria van Dorschelen, een koop

mansdochter te Dantzig bij wie hij 5 zonen verwekte. 
1. Ernst Gottlieb, ongeh. overleden. 
2. Joachim Frederik. 
3. Hendrik Zigisfried. 
4. Johan Christoffel. 
5. Martin Ardreas, geb 11 Jul i 1650, en te Haarlem 

overleden 19 Mei 1724. 
„In zijne jeugd door zijn voogden naar Holland gezonden 

werd te Haarlem ter school besteed bij Mons. Bouquet 
en verder te Amsterdam bij NJcolaas van der Hagen op 
een' Comptoir was geweest, zich eenige tijd met de 
negotie heeft beziggehouden, is in den jare 1685 op 
21 Aug. te Haarlem getrouwd met Josina Gulden wagen, 
dr. van mr. Dammas, raad in de vroedschap en bewind
hebber O. I . Cie. ter Kamer Amsterdam, en van Judith 
Loreyn een voorname brouwersdochter aldaar, uit welk 
huwelijk 4 kinderen als: 

1. Maria, getr. 1721 met Pieter Pelt te Rotterdam, 
zonder oir overl. 

2. Judith, ongeh. overl. 
3. Ernst Gottlieb, geb. 1693, secretaris van de Wees

kamer en kleine Bank van Justitie te Haarlem, 
griffier der Leenen van Breederoode, zonder kinderen 
ongeh overl aan de gevolgen van eene beroerte 
op 9 Mei 1761. 

4. Josina, geb. 1690 mede aan een beroerte overleden 
op 14 Dec. 1764, in Haerlem en is in den Jare 
1728 getrouwd met Benjamin Crommelin geboortig 
van St. Quentin, doch in Haarlem gebracht en 
opgevoed zijnde. 

Hi j 1) is geweest in den slag van Malplaquet als vaan
drig, waarna hij zich daar wel hebbende gequeeten is 
vervolgens onder de Hollandsche guardes te voet als 
kapitein geplaatst en zoo in rang opgeklommen tot 

1) Zie Woordenboek Luiscius en Hoogduitsche SiUzische Cronyk, 
Leipzig 1625 4° Boek 15° hoofdstuk pag. 104. 

2) I k liet dit verhaal geheel zooals het oorspronkelijk is opge
schreven. 

Luitenant Generaal en Commandeur van Geertruidenberg. 
Deze Josina geschreven hebbende (gelijk haar broeder 

Ernst Godlieb van Benckendorff) Josina van Benckendorff 
heeft bij Benjamin Crommelin verwekt 2 zoons Jan 
Samuel en Benjamin, welke zouden zijn overleden, maar 
haar man weduwnaar zijnde van Catharina Elisabeth 
Slicher bij wien hij verwekt had een zoon Wigbold, die 
gouverneur is geweest van Suriname heeft uit zijn huwe
lijk met Johanna Bartha Orrock (een familie uit Schotland) 
verwekt een zoon genaamd Benjamin Martinus Andreas 
(Crommelin) voor welke zoon deze laatste vrouw van zijn 
grootvader (Josina van Benckendorff) zooveel liefde heeft 
gehad, dat zij hem bij testament gepasseerd te Haarlem 
op den 24 Mei 1761 voor den Notaris Nicolaas Gallé 
en getuigen, universeel erfgenaam heeft gemaakt nadat 
haar man was overleden op de buitenplaats Overhout 
gelegen aan de Schalkwijkerweg Zuyderspaarne te Haarlem 
in Januari 1753, en haar broeder Ernst Godlieb van 
Benckendorff mede was overleden op 9 Mei 1761 zijnde 
deze haar broeder geweest de eenige overgebleven van 
dien naam hier in Holland. 

En dewijl die kleinzoon B. M . A Crommelin na het 
overlijden van zijn grootvader, daar zijn vader Wigbold 
was in Suriname, door haar weduwe, is genoegzaam 
aangenomen en door haar opgevoed als haar eigen kind, 
zoo heeft de kleinzoon altijd genegenheid gehad om zich 
te onderscheiden van de nombreuse familie Crommelin, 
over de naam van Benckendorff aan te nemen, maar heeft 
zulks gelaten om de drie namen die hij had, zijnde 
genaamt Martinus Andreas na zijn overgrootvader Ben-
kendorff en Benjamin, na de overleden man van Josina 
van Benckendorff, die zijn grootvader was. Deze Benjamin 
Martinus Andreas Crommelin te Haarlem geboren 31 
October 1741 en kori daarna in de Groote Kerk gedoopt 
is verder met zijn vader en moeder in de garnisoenplaatsen 
gegaan, is in het jaar 1747 in de belegering van Namen 
geweest alwaar zijn vader Kapitein was in Holl . dienst 
en zijn grootvader het Commando over de garnizoen (der) 
vesting voerde, heeft aldaar de kinderziekte gehad en is 
aan het einde van zijn ledikant een kanonkogel gepasseerd, 
die in de muur van zijn kamer (zijnde het gouvernements 
huis) is blijven zitten van daar, éér dat Namen aan de 
Franschen overging is hij met de 10de dag van de kinder
ziekte met de Barge naar Maastricht gevaren, alwaar 
hij met zijn moeder en drie zusters in het huis van zijn 
richt weduwe Jacques Roux heeft gelogeerd na aldaar 
een nacht vertoeft te hebben met rijtuig na Geertruiden
berg getransporteerd met zijn moeder en zusters en is 
direct gebracht in het huis van het Commandement bij 
zijn grootmoeder Josina van Benckendorff die zeer aan
gedaan was op ons aankomen en vreesde haar man reeds 
in de Bataille was omgekomen, doch kreeg kort daarna 
tijding dat Namen bij Capitulatie was overgegaan en dat 
mijn vader met het garcisoen naar Maastricht was gegaan, 
maar dat mijn grootvader krijgsgevangen was gemaakt en 
eerstdog op zijn woord van eer stond te Geertruidenberg 
te komen, alwaar anders mijn grootvader geen dienst 
mocht doen, de Baron Thoüars het gouvernement com
mando waarnam. Sedert dien tijd heeft mijn grootvader 
en grootmoeder mij als hun kind aangenomen en ben 
ik altijd bij hun in huis gebleven. Mijn vader werd toen 
ook krijgsgevangen gemaakt en men riep Wil lem Carel 
Hendrik Friso, Prince van Orange Nassau tot Stadhouder 
uit , als wanneer kort daarop "de Vrede werd gesloten in. 


