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b. 1298. Rond zegel, 45 mM. middellijn, wapen als 
boven. Rs . : Sigillum Rasonis de Barsalia militis. Beiden 
ook bij de Raadt, I , blz. 295 en 296. 

Heeren van Brigdamme. 
I k ken geen zegel van den stamvader van dezen tak. 
Hugeman (V. 2; zie kol. 327) brak met drie sterren in 

bet schildhoofd. 
Heer Claes II (kol. 327] heeft evengenoemd wapen; 

als helmteeken een ossekop en hals, en als schildhouders 
twee leeuwen. A f b . V I I . 

Zijn kleinzoon Adriaen (kol. 329) heeft als schild
houders : links een eenhoorn, rechts een jonkvrouw. 

Heeren van St. Maartensdijk. 

Heer Vranck (kol. 332) breekt Borselen met drie 
sterren in het hoofd; helmteeken een ossekop en hals. 
A f b . V I I I . 

Heer Vranck (kol. 333) vierendeelt Borselen met Zuylen, 
en voert o.a. in 1430 een barensteel met drie hangers 
in het hoofd van de kwartieren Borselen. Ook hij heeft 
als helmteeken een (hermelijnen) ossekop met hals, en 
(gouden) horens. Schildhouders zijn twee jonkvrouwen. 
A f b . I X . 

Zijn oom Dirck, heer van Zuylen, voert Zuylen „plain"; 
als helmteeken een vlucht, beladen met een zuil op eiken 
vleugel. Twee leeuwen als schildhouders. A f b . X . 

Heeren van Elletvoutsdijk. 
Iloris van Borselen (kol. 335) zegelde aldus: 
dwarsbalk, en een barensteel van drie hangers in het 

schildhoofd. 

H o o f d s t u k I V . S l o t b e s c h o u w i n g e n . 

In dit laatste hoofdstuk blijft er niet veel te behan
delen over, dat niet reeds in het voorafgaande besproken 
is, maar een korte samenvatting zal hier toch op haar 
plaats zijn. 

De van Borselen's, het aanzienlijkste geslacht van 
Zeeland, behoorden dus tot den beleenden adel en stonden, 
althans in de oudste generaties, in bloedverwantschap 
met het grafelijk huis van Holland. Maatschappelijk 
zijn zij op één lijn te stellen met het geslacht Teylingen— 
Brederode; zij behooren dus tot een klasse, die te onder
scheiden valt van diegene, waartoe behooren de heeren 
van Voorne, wier geschiedenis ik nu hoop te gaan be
schrijven. Zoodoende zullen wij na verloop van tijd een 
beter inzicht krijgen in de geschiedenis van den ouden 
adel van Holland en Zeeland. 

De sociale positie van het geslacht, het is hierboven 
meermalen gezegd, vond haar hooge vlucht, eenerzijds 
in de familiepolitiek uit het laatste kwartaal der veer
tiende eeuw, maar werd anderzijds zeer bevoordeeld 
door den geographischen toestand van het gewest, waar 
door bedijkingen het grondbezit, ook door aanhuwelij-
king, groote uitbreiding kon krijgen. Zoo zagen wij in 
de I 5 e eeuw de takken van de heeren van der Vere, 
van die van Brigdamme, van die van Sint Maartensdijk 
een ongeëvenaarde machtspositie verwerven. 

Evenwel geeft de samenstelling van dit grondbezit 
geen aanleiding om, zooals dit bij een vorige studie 
het geval was, een breed onderzoek te ondernemen naar 
de geschiedenis van ouder bezit. Nieuwe grond heeft 
geen historie. 

Over de archivalische overblijfselen der van Borselen's 
is boven het noodige gezegd. Alleen moet ik er bij
voegen, dat de origineele oorkonden te Brussel, waar
naar ik herhaaldelijk verwees, door mij nauwkeurig 
zijn beschreven en, naar ik hoop, binnenkort met wel
willende goedkeuring van ons hooggeacht eerelid prof. 
Fruin in de Verslagen van 's Rijks oude Archieven het 
licht zullen zien. 

Wat de archeologische herinneringen aan de familie 
van Borselen betreft, zoo kan de belangstellende op 
het Rijksarchief te Middelburg een zeer uitgebreide 
verzameling grafschriften, glasramen en portretten vin
den. Voor laatstgenoemde raadplege men eveneens de 
bekende werken van. Moes, Muller en van Someren. 
De verzameling te Atrecht bewaart merkwaardige por
tretten van Frank van Borselen (kol. 333) en van de 
echtgenoote van diens kleinzoon Frank, Katerine van 
Egmond (kol. 335). 

De afstamming van Barbara Elisabeth de la 
Fontaine(1716—1772), echtgenoote van Walraven 

Robert van Heeckeren, heer van Barlham 
en Brandsenburg (1704—1758), 

door N. VAN O O S T E R Z E E . 

Bij vroegere vragen in ons blad over dit onderwerp 
is mij geleken, dat hieromtrent niet veel bekend was 
of althans niet gepubliceerd. Ik veronderstel dus, dat, 
gezien hare vele afstammelingen langs mannelijke en 
vrouwelijke lijn, er in menige kwartierstaat eene lacune 
is. Met behulp van de vriendelijke medewerking van 
den Heer Graham Botha te Kaapstad en van den Heer 
S. B . J . Denys, genealoog te Bussum, is het mij ge
lukt hierover een en ander te kunnen vaststellen, dat 
ik hieronder voor belangstellende medeleden laat volgen. 

Barbara Elisabeth de la Fontaine werd gedoopt te 
Kaapstad 14 Mei 1716 als dochter van Jan de la Fontaine 
en Maria Elisabeth de Man. 

Haar vader Jan de la Fontaine, gouverneur aan de 
Kaap, werd gedoopt te Amsterdam (Oude Kerk) 23 April 
1684 en overleed op zijn hofstede Westerhout bij Bever
wijk 6 Mei 1743, blijkens inventaris van zijne nalaten
schap, opgemaakt door notaris Jan Ardinois te Amsterdam 
in dato 22 Mei 1743. Hij was een zoon van Jacques 
(Jacob) de la Fontaine en Barbara van der Burg. Voor 
de goede orde zij vermeld, dat er 5 Oct. 1687 te Amsterdam 
in de Walenkerk eveneens een Jean de la Fontaine 
werd gedoopt, zoon van Jan de la Fontaine en Oeer-
truyd ten Orootenhuys en nog een Jan Jacob de la lontaine 
op 1 September 1683 te Amsterdam (Walenkerk) als 
zoon van Jacob de la Fontaine en Anne de la Court. 
Dat de door mij genoemde Jan de gezochte is blijkt 
uit het feit, dat hij tusschen I 715 en 1734 in verschillende 
procuraties te Kaapstad verklaart een broeder Jacob 
de la Fontaine, koopman te Amsterdam en twee zusters 
Maria Margaretha en Barbara te hebben en dat deze 
personen, eveneens te Amsterdam gedoopt op 2 November 
1685, 30 Mei 1687 en 17 November 1690. allen kinderen 
waren van Jacques de la Fontaine en Barbara-van der 
BurgQi). — Jan de la lontaine huwde te Kaapstad 10 Mei 
1711 Maria Elisabeth de Man, gedoopt Kaapstad 20 April 




