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wolde gestoerven in den Ainpte van Doernspijck. . . . 
(Blijkens een in de rekening gehechte bijlage was 
Henrick Bruesten ongeveer een maand vóór 13 April 
1573 gestorven.) 

Fol . 21 (1 Mei 1573.) Gerrit Willemss. van Essen, 
vuytheyms ende int Sticht van Munster gebaeren, is 
tot Harscamp in den Ampte van Eede gestorven . . . . 

Fol . 21. (27 Juli 1573.) Nijs van Essen, vuytheyms 
ende in 't Stich van Vuytrecht gebaeren, is ten Aen-
stoet in 't Ampte van Ede gestoerven. . . . (Blijkens 
een in de rekening gehechte bijlage van 27 Jul i 1573 
was Nijs van Essen destijds binnen twee maanden ge
storven.) 

Fol . 2 4 . 3 1 ) Maes Gerritssen, kuermuudich, in vijÖ. 
dage gestorven onder B a r n e v e l t . . . . (Laat weduwe na.) 

( W o r d t v e r v o l g d . ) 

V R A G E N E N A1MTWOORDE1M, 

Bessels. ( L , 140, 186). Ik geef den Heer Uhlenbeck 
in overweging eens te lezen, wat er omtrent deze 
familie vermeld staat in het Algemeen Nederlandsch 
Familieblad 1884, N° . 81, pag. 1 en 2 en in het daarop 
op pag. 3 volgende artikel van Helmduijnen. Hierin 
zal hij o. a. de alliantie met de Rotterdamsche regee-
ringsfamilie Vroesen vinden, alwaar gezegd wordt, dat 
Besseltje Pieter Bes'seldochier, de schoonmoeder van den 
in 1620 overleden Rotterdamschen burgemeester Cor
nelis Pietersz. Vroesen, van „eerlijke borgers" van Rot
terdam afkomstig is. 

Dat deze Besseltje behoort tot de door den Heer 
Uhlenbeck behandelde familie, blijkt uit het wapen. In 
het Museum van Oudheden te Rotterdam nl. vindt men 
onder Catalogus n r s . 1106 tot 1109 een 17° eeuwsche 
kwartierstaat van de familie Vroesen, waarop behalve 
een kwartier van Helmduijnen ook voorkomt een wapen 
Bessels voor de moederlijke grootmoeder van Adriaen 
Cornelisz. Vroezen. Dit wapen nu is „in blauw een 
dwarsbalk (recht en niet golvend, zooals het Armorial 
Général dit aangeeft), vergezeld boven van een lelie 
tusschen 2 sterren, beneden van een ster, alles goud" 
met een gouden lelie als helmteeken. 

Dit zelfde wapen nu, eveneens met een rechten, dus 
geen golvenden dwarsbalk, doch deze evenals de sterren 
van zilver en de lelie van goud, kan men vinden in de 
Geslachtregisters van Nicolaes Witsen in het Gemeente-
Archief te Amsterdam voor . . . . (voornaam niet vermeld) 
Bessels, de vrouw van Pieter van Rijn te Amsterdam, 
die door den Heer Uhlenbeck in kolom 139 vermeld 
wordt als te zijn Elisabeth BesseU. 

Deze beide bronnen, ofschoon in kleuren met elkaar 
verschillende, geven dus een rechten en geen golvenden 
dwarsbalk. 

Arnhem. R . T. MUSCHART. 

Bossch(a)a(e)rdt. Voor een kwartierstaat wordt ge
zocht het wapen B. (diverse spelwijzen) en wel van den 
schepen Jan B. te Zoelmond (1766-73) in 1773, 
kerkmr. ald. Hij is geboortig van A'dam. Alliantie 
". B(h)ijnber(c)k. 

A. N. 

8 I ) D e z e pos t i s n i e t v e r a n t w o o r d i n de r e k e n i n g , d o c h k o m t voor 
i n een b i j lage , g e d a t e e r d 9 M a a r t 1573. 

Brooshooft. ( X L I X , 155, 184, 185). Het zoeken naar 
de 32 kwartieren van Belia Brooshooft, die in 1760 te 
Jellum overleed als echtgenoote van Watze Julius Do-
minicus Bothnia van Burmania, zal wel een ijdel streven 
zijn. Zelfs hare ouders zijn mij niet bekend. Naar alle 
waarschijnlijkheid was zij afkomstig uit den Alblasser-
waard. 

Op 25 Sept. 1662 testeerden Andries Brooshooft, 
notaris, wonende te Giessen-Nieuwkerk, en zijne huis
vrouw Maria Anthonis Borgers voor notaris J . M. van 
Osch te Gorinchem. 

Hun zoon Anthonie Brooshooft was schout en secre
taris van Giessen-Oudekerk en Peursum en baljuw van 
Slingeland, Brandwijk en Gijbeland. Bij den doop zijner 
oudste dochter, te Giessen-Oudekerk op 9 Maart 1698, 
stonden als getuigen Andries Brooshooft en Belia Visscher. 

Cornelis Brooshooft, geb. te Giessendam in 1708, bal
juw, schout en secretaris van Laag-Blokland, had eene 
dochter Beliana Maria Brooshooft. Zijn wapenzegel ver
toont een aanziend gekleed man met driekantigen hoed 
op het hoofd, de linkerhand op de zijde rustende, in 
de uitgestoken rechterhand een plat, rond bakje of 
schaal; helmteeken: de man, uitkomende, met het bakje. 
Zijn zoon voerde hetzelfde wapen, doch met verandering 
van het bakje in een krans. 

's-Gr. B . v. B. 

Bye (de). ( L , 186). Alvorens het gevraagde bewijs 
te leveren, dat beide t. a. p. genoemde Gerrifs de Bye 
identiek zijn, zou ondergeteekende gaarne vernemen op 
grond van welke o f f i c i e e l e bewijzen (geen familie
papieren) Michiel Matthijszn. de Bye, de koster der 
St. Jacobskerk te 's-Gravenhage, een zoon is van Matthijs 
Jansz. de Bye, vermeld te Hilvarenbeek in 1666. 

V. W . W. v. R . 

Qritters. Gevraagd het wapen dezer verm. oorspr. 
uit Drente afkomstige familie. Bestaat er een genealogie 
van dit geslacht? E l k gegeven is welkom. 

A. N. 

Hamel (van). (L , 188). Daar ik door toevallige 
omstandigheden in den laatsten tijd ook mijn belang
stelling wijd aan het geslacht van Hamel en alhier in 
poorterboeken, doop-, trouw- en begrafenisregisters eenige 
voor mij geheel onbekende personen van dien naam 
ontdekte, deed ik daarvan mededeeling in het Maand
blad Amstelodamum van Febr. 1932, blz. 13 en stelde 
daarbij de vraag of iemand mij kon opgeven of dezen 
in relatie stonden tot het geslacht van Hamel, waaruit 
de in Amsterdam zoo bekende professoren waren ge
boren. De familie wist het niet, en op mijn vraag ver
kreeg ik geen oplossing. Maar door eigen onderzoek 
meen ik die intusschen wel gevonden te hebben. Een 
en ander stelt mij tevens in de gelegenheid eenig ant
woord te geven op de vraag van den heer Hoffman. 

Ik meen niet ver van de waarheid af te zijn, als ik 
beweer, dat de in die vraag genoemde Theodorus van 
Hamel, in 1652 gehuwd met Sophia van Wyckersloot, 
behoort tot de z.g. Bossche van Hamei's in tegenstelling 
tot de Geldersche van Hamei's, beschreven in Ned. 
Patriciaat, jaarg. 6 en in het Stam- en Wapenboek 
van Vorsterman van Oyen, deel I I , blz. 4, die voor
zoover ik voorloopig kan vinden, geenerlei band met 


