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Schenking: Onbekend of het bruikleen aan of eigendom van het Genootschap betreft. De
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Signatuur:

KNGGW: FA 158
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Korte inhoud: Verzameling van foto's en genealogieën uit de 19e/20e eeuw. Voorgesteld
wordt inv. nr. 15 af te stoten aan het RA Maastricht voor het Huisarchief Well. Het betreft
stukken die ooit in bezit zijn geweest van de heer Van Beurden, die het overgrote deel
verkocht heeft aan het RA Maastricht, maar ook stukken verkocht heeft aan particulieren.

De herkomst van het archief is niet geheel duidelijk. Vermoedelijk heeft dit archief
onderdeel uitgemaakt van het familiearchief dat onder nummer 5010 in het register van
familiearchieven ingeschreven werd. Dit omvatte 4 dozen, betreffende de geslachten Hoeufft,
Knock, Roukens, van der Spiegel, Barkmeyer en van Santen, en was afkomstig van Jhr.
J.A.L.Hoeufft (geb. 1917). Aangetekend werd dat het archief werd aangetroffen en
ingeboekt op 6 juni 1974 en in febr. 1950 door Mej. Prins was behandeld. (Register van door
het KNGGW, deel II, p. 47).

Zie ook FA11 (Barkmeyer) en FA 182 (Knock).

Familienamen in collectie: Hoeufft, Malapert, Roukens, Schaep (op/van den Dam), Puytlinck,
van de(r) Spiegel, Pipenpooy, Singendonck.

Literatuur: [artikelen van P.J. Ritsema?]

Omvang: 2 dozen (0,25 m), met 1 omslag bij plano.

Doos 1

1.



Stukken betreffende de familie Roukens t.w.
- vroeg 20e eeuwse foto's van het familiewapen;
- genealogie Roukens in de vorm van steekkaarten genummerd I t/m IX;
- genealogie Roukens schematisch met gekleurde familiewapens (ook van de

aangetrouwden);
- prent van Mr. Wilhem Roukens, burgemeester van Nijmegen met wapens,

krantknipsel en aantekeningen met potlood, in kartonnen omslag;
- familiepapieren 1815-1900.

2.
"Genealogie geslacht Schaep" (tot den Dam), afk. uit Silezië, 20e eeuw.

3.
Een omslag van het Genootschap "Handschriftenverzameling", "Genealogische bijdrage
betreffende Hoeufft", door J.W. van Sypesteyn 1849, scripsit E. Hondecooper.
rechts boven staat 37 no. 22, en onderaan Collectie diversen 54.
Hierin zitten:
- omslag met rechtsboven, in blauw, "30", verder getiteld: "Genealogie van het geslacht

Hoeufft", met daaronder rond stempel met daarin "Handschr. Verz. Ned. Leeuw" en
het nummer "37/22" = het werk van E. Huydecooper-van Sypesteyn;

- omslag (zoals de hoofdomslag) met rechts boven 24 no. 42, en beneden Collectie A 42
nu: DOSSIERS; op de genealogie staat andermaal het voorn. ronde stempel met daarin
het nummer "24/42";

- omslag met gedrukt "Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en
Wapenkunde Handschriften Verzameling Hoeufft", rechtsboven, met pen, 11,
beneden links "Collectie Snoeckaert nu: DOSSIERS";

- omslag met: rechtsboven, haaks. "Hoeufft", met hierin correspondentie, kwartierstaat
Hoeufft-Malapert, brief van Van Beurden dd. Roermond 15 juni 1913, familieschema's
18e-20e eeuw.

4.
Omslag met daarop linksboven "622/112", "Genealogie van de hand van J.C. van der Muelen"
"Hoeufft".

5.
Twee foto's van een deel van een grafzerk uit de Ned. Hervormde Kerk te Roermond met
daarop het alliantie wapen Puytlinck-Hoeufft.

6.
Drukwerk, prenten betreffende Johan van Oldenbarnevelt.

7.
Twee bladzijden uit: De Riemer, Beschrijving van 's-Gravenhage I na blz. 286, met
familiewapens.

8.



Drie bladzijden drukwerk uit ? met daarop de wapens van magistraatsleden uit 's-Gravenhage,
1665-1667:
Athonis Pieter, sous tresorier 1665 en 1667
Mr. Pieter van Soutelande pensionaris
Mr. Gerrit Graswinckel secretaris
Jr. Quintijn de Veer, baljuw
Mr. Willem van der Does, burgemeester 1665 en 1667
Mr. Jacob van der Houven, burgemeester 1665 en president schepen 1667
Dirck van der Lisse burgemeester 1665 en schepen 1667
Marcus van der Houve burgemeester 1667
Mr. Eewout Brant burgemeester 1667
Mr. Jacob van der Does burgemeester en president schepen 1665
Mr. Johan van Banchem oud burgemeester en schepen 1665 en 1667
Dr. Johan van den Hoove schepen 1665
Johan Maes schepen 1665 en 1667
Mr. Johan Ruijsch schepen 1665
Pieter van Groenevelt schepen 1667
Mr. Andries van Persijn schepen 1667.

9
Een register zit bij plano.
Het bevat een manuscriptgenealogie Hoeufft. En daar los inliggend een kwartierstaat van Jr.
Jan Arend Laurens Hoeufft ex matre Roukens.

Doos 2

10.
Genealogie Hoeufft 19e eeuw?, met los inliggende bladen, 1 register.

11.
Ingebonden afleveringen van het tijdschrift "Buiten",
jrg. 18 nr. 37, 13 september 1924
jrg. 20 nr. 39, 25 september 1926, met artikel betreffende Roermondse monumenten; 1 band.

12.
Omslag van het Genootschap met daarop "Coll Algemeen Hoeufft";
inhoud: de kartonnen achterkant van een niet aanwezige afbeelding van mevr. Hoeufft-De
Meij 1758-1839.

13.
Drukwerk betreffende raadpensionaris Laurens Pieter van der Spiegel en zijn geslacht, 18e-
19e eeuw.

14.
Gedrukte genealogie Pipenpooy (blz. 171, 463-471), verschenen in Geslacht- en Wapenkunde.



15.
Brieven van mevr. A.C. Singendonck geb. Hoeufft aan mevr. De Pas de Feuquieres geb. Van
Stepraedt te Well (L), 1739-1748; met begeleidende brief uit 1905.
Deze brieven zijn gekocht van A.F. van Beurden. Hoeufft correspondeerde met hem zie doos
1, inv.nr. 3.


