Bijlage 1: Aantekeningen over de relatie tussen Pieter de la Rocque en andere personen
met de naam De la Rocque in de Republiek
Inleiding
In deze bijlage doe ik verslag van mijn speurtocht naar mogelijke connecties tussen Pieter de la Rocque en
andere personen met de naam De la Rocque die gedurende kortere of langere tijd verbleven in de Republiek der
Verenigde Nederlanden in de 17de en 18de eeuw.
A. De familie van Samuel de la Rocque
Het lag bij de start van mijn onderzoek voor de hand om te veronderstellen dat er familieverwantschap is tussen
Pieter de la Rocque en een tijd- en naamgenoot van hem die eveneens officier werd in het Staatse Leger en daar
vooraanstaande posities verwierf: Samuel de la Rocque. Verscheidene malen kruisten hun carrières elkaar.
Mogelijk zou een onderzoek naar de herkomst van Samuel leiden tot aanwijzingen over de herkomst van Pieter.
Hoewel niet valt uit te sluiten dat er tussen hen familieverwantschap bestaat kon deze niet worden aangetoond. 1
Samuel’s voorgeslacht bleek als volgt gereconstrueerd te kunnen worden.
I N.N. de la Peij(e)re, verm. geb. tweede helft 16de eeuw; tot zijn kinderen behoren vermoedelijk:
1.
2.

Samuel de la Peijere; zie verder II.1.
N.N. de la Peijere; zie verder II.2.

II.1 Samuel de la Peijere, heer van Carbonnière; 2 verm. geb. in Frankrijk ca. 1600-1605; vermeld als
luitenant onder kapitein [Alexander] Beauviser (ook: Beauvizer en Bauvese) te Bergen op Zoom op o.m. 4-101630 (doopgetuige) en 15-2-1636 (ondertrouw); 3 als doopgetuige vermeld te Bergen op Zoom op 4-10-1630,
27-4-1636, 2-5-1638, 30-11-1642, 30-11-1649, 16-1-1650, 4-5-1653; als kapitein 4 o.m. te Bergen op Zoom
vermeld op 25-3-1644 (toen zijn luitenant Guillaume de Pellier te Bergen op Zoom testeerde); 5 idem op 16-51652; 6 voorts op 28-5-1655; 7 idem 23-4-1660; 8 idem 16-5-1662; 9 idem 23-7-1663 (wegens een verstrekte
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Daarbij was een handicap dat het door Samuel de la Rocque gevoerde wapen niet kon worden getraceerd.
De familienaam De la Peijere is ook genoteerd als: De la Peijre, De la Pyere, De la Paijere, De la Peire, De la
Pyière, De la Piere e.d.. De familienaam heeft waarschijnlijk het karakter van een toponiem en verwijst
mogelijk naar de gemeente Peyre in Aquitaine, arrondissement Mont-de-Marsan, in het zuidwesten van
Frankrijk. Denkbaar is ook een verwijzing naar de plaatsnaam Pierres. In Bergen op Zoom is de naam
Carbonniere soms genoteerd als Carbonnier en als Carbonier. Eerstgenoemde naam kwam in de 16 de eeuw
voor in Brugge; op 6-11-1558 werd Pieter Carbonnier, geboren aldaar, op dat moment burgemeester in
Veere, benoemd tot baljuw van Vlissingen (Smallegange, 1696, p. 565; Jaarboek CBG, 1948, deel 2, p. 17).
De familienaam Carbonnier kwam in de 17de eeuw voor in de omgeving van Calais. Op 1-9-1641 werd Noel
Carbonnier, komende uit Audruicq, poorter te Pitgam, zuidelijk van Duinkerke (Vlaamse Stam, jrg. 1965, p.
86).
De compagnie van kapitein Beauviser maakte deel uit van het regiment van Francois de Laubespine
(l’Aubespine), heer van Hauterive en markies van Chateauneuf. In 1635 telde dit regiment 14 compagnieën
(1 van 200, 1 van 150 en 12 van 120 man) (Ten Raa en De Bas, 1918, p. 221). Op 21-8-1634 is kolonel
Hauterive omschreven als “commanderende over de troupen van zijne Excellentie den heer prince van
Oraingen [prins Frederik Hendrik] gesonden in de quartieren van Zeelandt”. Eenheden van zijn regiment
verbleven in de periode 1631-1635 (en vermoedelijk eerder en later) in of in de omgeving van Bergen op
Zoom (Ten Raa en De Bas, 1918, p. 287-288). Op 21-8-1634 hielden zeven van zijn compagnieën garnizoen
in de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek. In 1635 verbleef kolonel Hauterive in Bergen op Zoom (Leune,
2011, p. 407). Als kapitein te Bergen op Zoom is Beauviser vermeld in de periode 1630-1637, veelal in het
trouwboek van de geref. kerk aldaar bij de ondertrouw van een van zijn ondergeschikten.
Zijn vermelding te Bergen op Zoom als kapitein behoeft er niet noodzakelijk op te wijzen dat ook zijn
compagnie zich op de genoemde momenten in die Scheldestad bevond.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 10, akte nr. 176. De compagnie van Samuel de la Peijere, heer van
Carbonnière maakte deel uit van het regiment van Francois de Laubespine (l’Aubespine), heer van Hauterive
en markies van Chateauneuf. In september 1668 omvatte deze compagnie afgezien van de kapitein en diens
vaandrig 55 koppen (31 musketiers en 24 piekeniers) (NA, Raad van State, inv. 1575).
Bij het huwelijk van een van zijn soldaten, t.w. Vincentius (Fincent) Sijladen (ook: vermeld als Chiliade,
Seilljan, Selijnden, Selladen, Siliade, Sijlijade en Siliaer), geb. in Frankrijk; deze behoort tot de voorouders
van de auteur van de onderhavige publicatie (zie www.hanleune.nl, rubriek Genealogie, Kwartierstaat van
J.M.G. Leune, nr. 1882). Vermoedelijk noemde deze toenmalige soldaat zijn eerste zoon, Samuel (ged.
Bergen op Zoom 19-3-1653), naar Samuel de la Peijere, heer van Carbonnière; deze was bij die doop getuige.
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lening van fl. 200); 10 idem 7-9-1663; 11 idem 24-3-1665, vanwege de terugbetaling aan hem van een verstrekte
lening van fl. 800 plus fl. 46 rente (een hypothecaire lening betreffende het pand “De Engelse Caerte” in de
Engelsestraat, hoek Gasthuisstraat te Bergen op Zoom); 12 idem 14-12-1667 (i.v.m. de vermelding van een
soldaat uit zijn compagnie); 13 bezat in 1666 drie boerderijen in de Zuidgeest nabij Bergen op Zoom: de
Schaillyhoeve [Schalienhoeve], groot 34 gemeten (met een getaxeerde waarde van fl. 2000), een hoeve op
Meulenbeeck, groot 11 gemeten en de hoeve Hoogen Acker, groot 7 gemeten; 14 bezat in 1668 een huis in de
Bosstraat te Bergen op Zoom nabij de huizen “Den Swarten Haen” en “De Vier Emmers”; 15 kocht op 3-4-1670
voor fl. 2189 en 10 stuivers land te Moerstraten; 16 liet op 21-4-1671 te Ossendrecht beslag leggen op penningen
die hij tegoed had van Jan Joppen te Zandvliet en die berustten bij Cornelis Jan Pietersen Buijens; 17 bezat land
“Het taxbosch” in de Zandstraat bij het fort Moermont te Bergen op Zoom, dat op 17-7-1684 voor fl. 525 (aan de
meest biedende) werd verkocht ten gunste van zijn erfgenamen; 18 overl. Bergen op Zoom 14-12-1674 (“kapitein
Samewel Carpenier”), bijna een maand na het overlijden van zijn echtgenote; 19 de erfgenamen van hem en zijn
vrouw zijn vermeld in een akte van 30-1-1676; 20 idem in een akte van 27-11-1685; 21 tot de erfgenamen
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MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 105, akte nr. 58; idem, inv. 105, akte nr. 59.
Idem, inv. 110, akte nr. 36.
Idem, inv. 112, akte nr. 44.
Idem, inv. 113, akte nr. 64; de lening was verstrekt aan de soldaat Florij du Bois.
Idem, inv. 113, akte nr. 75.
Idem, inv. 115, akte nr. 23; idem, inv. 133, akte nr. 20; idem, inv. 115, akte nr. 11.
Idem, inv. 183, akte nr. 66, 14-12-1667.
Idem, inv. 133, akte nr. 33 (NB: betreft een niet gedateerde concept-akte). De “Schalienhoeve” in de
heerlijkheid Zuidgeest is vermeld op 3-2-1676 toen de pachter ervan (Michiel Jaspersen) op verzoek van
kapitein [Jean] De la Rocque voor de schepenbank aldaar een verklaring aflegde over zijn status als pachter
(MHC, r.a. Zuidgeest, archiefnr. 1262, inv. 248, akte nr. 19). Ingaande 1-3-1676 tot 1-3- 1677 werd deze
boerderij door De la Rocque mede namens de andere erfgenamen van Samuel de la Peijre (heer van
Carbonniere) en van Sara Muijshondt opnieuw verpacht aan Michiel Jaspersen en daarna zoals gebruikelijk
weer voor een periode van zeven jaren voor fl. 200 per jaar (bron: idem, akte nr. 20); het pachtcontract werd
verlengd voor zeven jaren met ingang van 1-3-1683.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 141, akte nr. 38, 25-11-1668; zie voor de panden “Den Swarten
Haen” en “De Vier Emmers”: Van Leeuwen e.a., 1986, p. 24.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 249, akte nr. 148, 3-4-1670.
MHC, Dingrol [gerechtsrol] Ossendrecht 1669-1709, fol. 56 v.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 250, akte nr. 115. In deze akte zijn de erfgenamen slechts anoniem
vermeld. Namens hen trad Samuel Roest op. De akte is mede ondertekend door Jean de la Peijre, heer van La
Roque.
De functionaris die destijds in Bergen op Zoom was belast met registreren van overledenen (in het
“overlijdensregister van de krankenbezoeker”) had vele malen grote moeite om familienamen correct te
noteren. Dit gold zeker voor families met een Franstalige naam. Kapitein Andreas van der Meulen droeg 285-1675 aan de erfgenamen van kapitein De Carbonniere een obligatie over ter waarde van 100 pond Vlaams
(MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 250, akte nr. 24). Deze kwam ten laste van de ontvanger-generaal te
lande van het gewest Zeeland, Johan van der Stringe, en had betrekking op traktementen waarop de
erfgenamen en de weduwe nog recht hadden. Van der Meulen was niet de opvolger van De Carbonniere als
kapitein. Hij verkreeg op 25-10-1670 commissie als kapitein van een Zeeuwse compagnie als opvolger van
Francois de la Rivière (ZA, SZ, inv. 1670, fol. 138).
MHC, not. arch. Bergen op Zoom , inv. 260, akte nr. 5. Als erfgenamen werden achtereenvolgens vermeld:
 Jean de la Peijere, heer van La Rocque, en diens echtgenote Sara van Hamerstede (dochter van Rombout
van Hamerstede en Rachel Muyshont; laatstgenoemde is een zuster van Sara Muyshondt).
 Simon van Hamerstede (zoon van Rombout van Hamerstede en Rachel Muyshont).
 Maria Heijnsbergen (vertegenwoordigd door haar voogd Simon van Hamerstede en haar toeziend voogd
Samuel Roest). Zij is waarschijnlijk een dochter van Hendricus Heijnsbergius en Anna Muijshondt,
anoniem vermeld in het testament van Steven Roest en Margarita Muijshondt (MHC, not. arch. Bergen op
Zoom, inv. 93, akte nr. 60, 7-7-1671). Zij tr. (1) Adriaen Loncke; zij otr. (2) geref. Bergen op Zoom 1911-1690, tr. (2) ald. 3-12-1690 (met att. van Wouw) Thomas Bakers. Het is aannemelijk dat Anna
Muijshondt een zuster is van Sara Muyshont. Hendricus Heijnsbergius (Van Heynsbergen) was in 1640
predikant te Zundert en vanaf 1642 tot zijn overlijden in 1669 predikant te Sint Annaland.
 Catharina van Hamerstede (dochter van Rombout van Hamerstede en Rachel Muyshont en
vertegenwoordigd door haar broer Simon van Hamerstede).
 Pieter Verschoor en diens echtgenote Anna Veers (dochter van Hans Veers en Rachel Muyshont,
stiefdochter van Rombout van Hamerstede).
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behoorde Jean de la Peijere, heer van La Rocque; tot het nagelaten onroerend goed te Bergen op Zoom dat op
25-10-1679 publiekelijk werd verkocht behoorden: het huis met erf en stal “Het Swaentken” in de
Blauwehandstraat, het huis met erf en stal “Het Varcken” in de Goudenbloemstraat, een huis aan de Korenmarkt,
het huis “De Liliepot”, het huis met stal “De Witte Lelie” in de Blauwehandstraat en een weiland in “De
Melanen”; 22 otr. geref. (als j.m.) Bergen op Zoom 15-2-1636, tr. geref. ald. 25-3-1636 Sara Mussont
[Muijshondt], j.d., dochter van Hans Muijshondt en Janneke (Tanneke) N.N., geref. ged. Bergen op Zoom 18-41606 (getuigen: Daniel de Mol en Hester van Peene); 23 vermeld als mede-erfgename van Margaretha
Muijshondt en Steven Roest (verm. haar zuster en zwager) op 7-7-1671; 24 overl. Bergen op Zoom 16-11-1674;
uit dit huwelijk kwamen vermoedelijk geen kinderen voort of zij overleden vóór 1676.

Handtekening van Samuel de la Peijere, heer van Carbonnière, 3-4-1670. 25
II.2 N.N. de la Peijere; verm. geb. ca. 1600-1620; woonde in de eerste helft van de 17 de eeuw in de provincie
Périgord in Frankrijk; 26 tr. N.N., beiden overleden vóór 18-4-1672; tot hun kinderen behoort:
1. Jean de la Peijere; zie verder III.
mogelijk voorts:
2. Elisabeth de la Peijere; otr. geref. Nijmegen 30-12-1667 (als Elisabeth de la Paire, gezegd Cuscot en toen
wonend te Nijmegen), Johan de Bechevel, met att. naar Bergen op Zoom 23-1-1668; de bruidegom toen
vaandrig onder kapitein Blagny [= verm. Gabriel de Bechevel, heer van Blagny; vader van de
bruidegom?] 27 en op 30-5-1675 kapitein in het regiment van Nicolas de la Grandière te Bergen op Zoom,

 Samuel Roest (zoon van Steven Roest en Margarita Muyshont; laatstgenoemde was waarschijnlijk een
zuster van Sara Muyshont).
 Pontianus van Hattem (zoon van Dirck van Hattem en Janneken Muyshont; laatstgenoemde was een
zuster van Sara Muyshont).
 Maria van Hattem (dochter van Dirck van Hattem en Janneken Muyshont; laatstgenoemde was een zuster
van Sara Muyshont).
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Deze erfgenamen kwamen in het bezit van nog te innen landpacht, huishuur, rente en alle andere schulden
van de debiteuren van de overledenen. Dirck van Hattem (gehuwd met Janneken Muyshont, zuster van Sara
Muyshont) werd gemachtigd om de zaken af te wikkelen. Het is niet uitgesloten dat er erfgenamen waren die
op 30-1-1676 niet meer leefden.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 304, akte nr. 111, 27-11-1685, een akte aangaande een geschil over
de verdeling van de nalatenschap en de desbetreffende arbitrageregeling.
Idem, inv. 250, akte nr. 82, 25-10-1679.
Het is aannemelijk dat zij een nazate is van Jan Muijshondt die zich in 1542 met zijn vrouw Anna Reijns
vanuit Brussel in Bergen op Zoom vestigde (De Navorscher, jrg. 23, 1873, p. 130). Zusters van Sara zijn:
Rachel (ged. Bergen op Zoom 18-8-1600), Rebecka (idem, 2-11-1607) en voorts Janneken en Margareta.
Sara Muijshondt is soms ook omschreven als Sara Carbonniere, bijv. als doopgetuige te Bergen op Zoom op
30-11-1642. De naam Muijshondt is in velerlei documenten ook omschreven als Muijshout (Muyshout); in
het geval van transcripties gaat het veelal om leesfouten (de letter “n” wordt foutief gelezen als de letter “u”).
Vermoedelijk is de naam Muijshondt een verbastering van een Franstalige naam, mogelijk Mussont. Deze
naam zou kunnen verwijzen naar de plaats Musson in de Belgische provincie Luxemburg.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 93, akte nr. 60, 7-7-1671.
Idem, inv. 249, akte nr. 148, 3-4-1670.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 122, akte nr. 35, 18-4-1672. Périgord is een streek in Frankrijk in de
regio Aquitanië. Tot de Franse revolutie was het een provincie binnen Guyenne-Cascogne. Anno 2013 maakt
de streek Périgord deel uit van het departement Dordogne.
Gabriel de Bechevel, heer van Blagny, verkreeg van de Raad van State commissie als kapitein op 11-4-1654
(NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1528, fol. 64); hij verbleef met zijn compagnie o.m. op 9-7-1655 te
Bergen op Zoom (MHC, not. arch. 105, akte nr. 79). Mogelijk is hij identiek met Gabriel de Bechevel du Pon
3

3.

net zoals Jean de la Peijere, zijn mogelijke zwager; 28 Elisabeth de la Peijere en Johan de Bechevel
testeerden toen te Bergen op Zoom en wezen elkaar aan als erfgenamen; 29 eveneens op 30-5-1675
machtigde Johan de Bechevel haar om een huis in de Kortenieuwstraat te Nijmegen, genaamd De Roije
Cab, te verkopen; 30 op 3-1-1677 verbleef Johan de Bechevel weer (of nog steeds) als kapitein onder De la
Grandière te Bergen op Zoom; 31 Johan de Bechevel (“Bessevel”) en Elisabeth de la Peijere (“de la Peire”)
lieten op 5-3-1677 in Bergen op Zoom hun dochter Francoise gereformeerd dopen (getuigen: Guilliam de
Paltier en Sara van Hamerstede; zie voor laatstgenoemde ad II).
mogelijk voorts:
Jacob du la Peere, soldaat onder “kapitein Fries prins van Nassau”; 32 overl. Bergen op Zoom 1-6-1672.

III Jean de la Peij(e)re, heer van La Rocque; 33 zoon van II.2; 34 geb. in de provincie Périgord in Frankrijk,
verm. omstreeks 1645; 35 vaandrig in de compagnie van Gedeon du Puis de Sandoville in het garnizoen te
Bergen op Zoom op 18-4-1672; 36 verkreeg op 11-12-1673 van de Staten van Zeeland commissie als kapitein
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die op 22-1-1647 van de Raad van State commissie verkreeg als kapitein (NA, Raad van State, 1.01.19, inv.
1527, fol. 204).
Het is niet duidelijk of er familieverwantschap is tussen hem en Jean de Bechevel du Costel [NB: soms ook
genoteerd als Becheval], de voorganger van Jean de la Peijere als majoor en als luitenant-kolonel in Staatse
dienst (Ringoir, 1981 b, p. 43). Mogelijk zijn ze identiek.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 190, akte nr. 31, 30-5-1675; in deze akte is zij vermeld als Elisabeth
de la Peijere; zij ondertekende als Elisabeth de la Peijren.
Idem, akte nr. 32. De notaris noteerde dat de testateurs bij hem bekend waren. Ze verbleven dus kennelijk
eerder in Bergen op Zoom.
Idem, inv. 192, akte nr. 1, 3-1-1677.
Mogelijk is gedoeld op prins George Frederik van Nassau, toen kolonel der cavalerie en gouverneur van
Bergen op Zoom (Ten Raa, 1940, p. 201).
Evenals bij zijn vermoedelijke oom Samuel, wordt zijn familienaam in verscheidene documenten
uiteenlopend genoteerd, zoals bij zijn bevordering tot majoor op 28-7-1679, toen hij werd omschreven als
Jean de la Pyière seigneur de la Rocque, hetgeen zo bleef toen hij op 28-6-1688 werd bevorderd tot luitenantkolonel (Ringoir, 1981 b, p. 43). Zelf ondertekende hij officiële akten als Jean de la Peijre, signeur De la
Roque (MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 122, akte nr. 35, 18-4-1672; idem, not. arch. 125, akte nr. 45,
28-5-1675; in deze akte noteerde de notaris hem als Jean de la Payere). Ten Raa (1950, p. 305) merkt op dat
Jean op 28-6-1688 als luitenant-kolonel commissie verkreeg als Jean de la Pyière, heer van La Roque, doch
dat diens naam foutief was gespeld als De la Payre. In de Staat van Oorlog van 1690 werd diens naam
genoteerd als Johan Pierre de la Roche. Naar welke heerlijkheid de naam La Rocque in zijn geval verwijst is
niet duidelijk. Er zijn verscheidene mogelijkheden. Het woord rocque betekent rots en ook slot, burcht of
kasteel, gelegen op een rots (Vlaamse Stam, jrg. 1989, p. 303). De familienaam zou kunnen verwijzen naar
de heerlijkheid Le Rocque in Vellereille in Wallonië, provincie Henegouwen (Hainaut), westelijk van
Charleroi, zuidelijk van Mons (Bergen) (Vlaamse Stam, jrg. 1995, p. 223). Een andere mogelijkheid is een
verwijzing naar de gemeente La Rocque in het Franse departement Calvados in Basse-Normandie. Deze
plaats maakt anno 2014 deel uit van het arrondissement Vire en het kanton Vassy. In deze streek ligt ook de
gemeente Pierres. Hier zou de familenaam Peijre (Peijere, Pyière) naar kunnen verwijzen.
Een sluitend bewijs voor zijn afstamming kon niet worden getraceerd. Het leek aannemelijk om te
veronderstellen dat hij een zoon is van Samuel de la Peijre, heer van Carbonnière, en diens echtgenote Sara
Muyshont (Mussont). Jean behoort tot de erfgenamen van dit echtpaar en gaf zijn waarschijnlijk oudste zoon
de naam Samuel. Deze hypothese werd gefalsificeerd toen werd vastgesteld dat in het mutuele testament van
Jean de la Peij(e)re en Sara van Hamerstede d.d. 18-4-1672 de volgende passage voorkomt. Vermeld wordt
dat de langstlevende de bezittingen erft van de overleden partner. Tot de bezittingen van de testateur behoren
alle goederen die hij reeds bezit “soo wel die hem alreyts by doot en aflyvichheyt van sijne ouders saliger
versturven zyn” (MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 122, akte nr. 35). Zijn ouders waren dus
klaarblijkelijk vóor 18-4-1672 overleden. Mogelijk was hij toen nog niet in het (feitelijke) bezit van het hem
toekomende deel van hun nalatenschap en verklaart dit waarom de desbetreffende bezittingen in het
testament apart werden vermeld. Op 18-4-1672 leefden Samuel de la Peijre en zijn echtgenote Sara nog. Zij
vielen dus als mogelijke ouders van Jean de la Peijre af.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 122, akte nr. 35, 18-4-1672 (zijn testament).
Idem. Vermoedelijk was Gedeon du Puis de Sandoville kapitein in het regiment van kolonel Maurice de
Maurier de Villaumaire, die op 11-8-1674 sneuvelde bij Seneffe en werd opgevolgd door kolonel Nicolas de
la Grandière (Ringoir, 1981 b, p. 42). Gedeon du Puis otr. geref. Bergen op Zoom 26-11-1672 Catharina
Beeij, weduwe van Johannes Claasen.
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(omschreven als Jan la Piere de la Rocque) als opvolger van kapitein Pieterson; 37 vermeld als kapitein in het
regiment van De la Grandier [= Nicolas de la Grandière] in het garnizoen te Bergen op Zoom op 28-5-1675, vlak
voor zijn vertrek naar “de oorlog te velde”; 38 op 25-8-1677 omschreven als kapitein bij de infanterie en als
“tegenwoordig in campagne”; 39 bevorderd tot majoor in het regiment van kolonel Daniel de Tassin de Torsay op
28-7-1679 en tot luitenant-kolonel in dit regiment op 28-6-1688; 40 hij werd in laatstgenoemde functie opgevolgd
op 15-8-1692; 41 testeerde met echtgenote te Bergen op Zoom 18-4-1672; 42 idem op 28-5-1675; 43 op 10-2-1690
samen met echtgenote vermeld als mede-erfgenamen van Margrieta Muijshont, weduwe van Steven Roest; 44
overl. tussen 13-3-1690 en 21-7-1698, verm. niet te Bergen op Zoom; 45 otr. geref. Bergen op Zoom (als j.m. uit
Frankrijk) 5-3-1672, tr. ald. geref. 29-3-1672 Sara van Hamerstede, j.d., geref. ged. Bergen op Zoom 21-7-1638
(getuigen: Cornelis Heynsberge, Pieter Coenraets, Sara Muyshont en Cornelia Lanschot), dochter van Rombout
van Hamerstede (boekhandelaar en “appreciateur” te Bergen op Zoom) en diens tweede echtgenote Rachel
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ZA, SZ, inv. 1670, fol. 157-159 v.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 125, akte nr. 45, 28-5-1675. Nicolas de la Grandière verkreeg als
kapitein commissie van de Raad van State op 22-1-1650 (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1528, fol. 19 v);
hij werd op 18-8-1674 benoemd tot kolonel van een infanterie-regiment van het Staatse leger; hij werd als
zodanig op 27-8-1677 opgevolgd door Guillaume de Rocque-Cervière, die sneuvelde bij St. Denis op 14-81678 (Ringoir, 1981 b, p. 42; http://www.hanleune.nl/militaire-geschiedenis/138-diverse-bewerkingen).
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 192, akte nr. 20, 25-8-1677. Hij machtigde zijn echtgenote om een
kwestie betreffende de nalatenschap van kapitein Carbonnière en diens echtgenote (zijn vermoedelijke oom
en tante) af te handelen.
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1531, fol. 196. Ringoir, 1981 b, p. 42 en 43. NA, Raad van State, 1.01.19,
inv. 1532, fol. 166. Als luitenant-kolonel is hij nog vermeld in 1689 (De Navorscher, jrg. 37, 1887, p. 32).
Dit regiment kwam ten laste van het gewest Holland van de Republiek (Ten Raa, 1950, p. 305). Daniel de
Tassin de Torsay werd op 9-12-1678 benoemd tot kolonel van een Staats infanterie-regiment als opvolger
van Guillaume de Rocque-Cervière; eerder was hij kolonel van een regiment Fransen in Staatse dienst (Ten
Raa, 1940, p. 234). Op 3-1-1690 werd hij bevorderd tot generaal-majoor en op 12-4-1704 tot luitenantgeneraal (Ringoir, 1981 b, p. 42 en 148).
NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 1532, fol. 166; Ringoir, 1981 b, p. 43. Hij werd opgevolgd door
Jean de Bechevel (Becheval), heer van Castel (Ten Raa, 1950, p. 305).
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 122, akte nr. 35, 18-4-1672. Hij compareerde samen met zijn
echtgenote. Bij het overlijden van een van hen werd de ander aangewezen als universeel erfgenaam. Hij
maakte melding van een eerder testament dat was opgesteld toen hij uit Frankrijk vertrok. Daarin waren zijn
(niet met name genoemde) broers en zusters vermeld als erfgenamen [NB: de testateur was toen nog
ongehuwd]. Mocht hij eerder overlijden dan zijn echtgenote dan diende zij aan zijn (niet met name genoemde
bloedverwanten) een bedrag van fl. 6000 uit te keren. Aan de armen van Bergen op Zoom werd fl. 50
gelegateerd. Dit testament werd herroepen.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv.125, akte nr. 45, 28-5-1675. Ook dit betrof een testament op de
langstlevende, opgesteld vlak voor het vertrek van Jean de la Peijre naar de oorlog te velde. Mocht hij eerder
overlijden dan zijn echtgenote dan diende zij aan zijn naaste bloedvrienden (“naeste bloetvrunden”) (die
wederom niet nader werden omschreven) een bedrag van fl. 25 uit te keren [NB: eerder was bepaald dat zij
fl. 6000 zouden erven]; verder werden zij als erfgenamen uitgesloten. Indien Sara van Hamerstede eerder zou
overlijden diende hij aan haar “naeste vrunden” (die ook niet nader werden benoemd) een bedrag van fl. 3000
uit te keren. Als executeurs na hun overlijden werden aangewezen: Johannes van Hamerstede (toen predikant
te Den Bosch en broer van Sara van Hamerstede) en Johannes Damissen (toen thesaurier te Breda, zwager
van Sara van Hamerstede, gehuwd met haar oudste zuster Franchyntken). Klaarblijkelijk waren voor deze
functie geen kandidaten uit de familie De la Peijre beschikbaar, vermoedelijk omdat zij hiervoor te ver weg
woonden. Aan de diaconie te Bergen op Zoom werd (opnieuw) fl. 50 gelegateerd.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 272, akte nr. 13, 10-2-1690.
Idem, akte nr. 27, 13-3-1690; idem, inv. 369, akte nr. 39, 21-7-1698. De eerstgenoemde akte betrof een
geldkwestie betreffende Maria van Heijnsbergen. Jean de la Peijere had een machtiging verstrekt om deze
kwestie namens hem af te handelen. Hij verbleef toen dus vermoedelijk niet in Bergen op Zoom. De
laatstgenoemde akte betrof een schuldbekentenis van Johannes van Essenbroeck (vaandrig in de compagnie
van Charles Loncke) jegens Sara van Hamerstede wegens een hypotheek van fl. 200 op het huis “Den
Grooten Vijgenkorff” in de Kremerstraat te Bergen op Zoom. Omdat Jean de la Peijere op 15-8-1692 als
luitenant-kolonel werd opgevolgd is het aannemelijk dat hij vóór die datum overleed, vermoedelijk kort
daarvóór. Mogelijk sneuvelde hij bij de verdediging van Namen, dat op 5-6-1692 in Franse handen viel. Het
regiment waaraan hij verbonden was (i.c. het regiment Torsay) was bij de verdediging van Namen betrokken
(Ten Raa, 1950, p. 57).
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Muyshont; 46 doopgetuige Bergen op Zoom 5-4-1650, 9-2-1659 (“Sara Hamerstee”) en 5-3-1677; overl. Bergen
op Zoom (in de Kortemeestraat) 27-6-1701; 47 uit dit huwelijk (volgorde deels onbekend):
1.
2.

3.

Samuel Maurits Rombout de la Peijere, als zoon vermeld op o.m. 22-3-1702; 48 zie IV.
Johannes Timotheus de la Piere de la Roque, geref. ged. Bergen op Zoom 20-11-1675 (getuigen: Johan
Damisse [zwager van Sara van Hamerstede, de moeder van de dopeling] en Anna Veers [stiefzuster van
Sara van Hamerstede]).
Rachel Margareta de la Peijere, geref. ged. Bergen op Zoom 10-5-1679 (getuigen: Dirck van Hattem
[gehuwd met Janneken Muyshont, zuster van Rachel Muyshont] en Margareta Muijshont [zuster van Rachel
Muyshont en echtgenote van Steven Roest].

De handtekening van Jean de la Peijre, heer van La Rocque, 27-11-1685. 49
IV Samuel Maurits Rombout de la Peijere, ook omschreven als Rombout Samuel Maurits de la Peijere, als
Samuel Maurits Rombout de la Rocque en als Maurits Samuel de la Rocque; 50 zoon van nr. III; verm. geb.
Bergen op Zoom tussen 18-4-1672 en 28-5-1675; 51 volgde zijn vader op als heer van La Rocque; was in nov.
1697 luitenant in het regiment van kolonel Daniel de Tassin de Torsay te Bergen op Zoom (het regiment
waaraan ook zijn vader was verbonden); 52 als luitenant vermeld op 5-10-1701; 53 was op 22-3-1702 nog steeds
luitenant in het regiment van kolonel Daniel de Tassin de Torsay; 54 benoemd tot majoor van een Waals
infanterieregiment in Staatse dienst onder leiding van kolonel Henry de Caris 24-12-1702 en bevorderd tot

46

47

48
49
50

51

52
53
54

Zie voor het geslacht Van Hamerstede: De Ned. Leeuw, jrg. 1957, p. 176-178; zie voor de kinderen van
Rombout van Hamerstede: Leune, 2011, p. 426-427.
In een testament d.d. 19-6-1700 (gepasseerd bij notaris Johan Drabbe te Bergen op Zoom) is Simon van
Hamerstede, broer van Sara van Hamerstede, aangewezen als executeur van haar boedel en als voogd van de
kinderen van haar zoon Rombout Samuel Maurits de la Peyere, heer van La Rocque (zie hiervoor ook: MHC,
not. arch. Bergen op Zoom, inv. 393, akte nr. 29, 13-10-1717). Op 22-3-1702 trad Simon van Hamerstede in
beide hoedanigheden op i.v.m. een schuld van de erfgenamen van Sara van fl. 500 jegens de lakenhandelaar
Cornelis van Bommel te Bergen op Zoom (MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 372, akte nr. 7, 22-31702). Het genoemde testament d.d. 19-6-1700 kon niet worden getraceerd. Het is vermeld in de aangehaalde
akte van 22-3-1702. Mocht Pieter de la Rocque een zoon zijn van Sara van Hamerstede en haar testament van
19-6-1700 zijn opgesteld ten behoeve van haar kleinkinderen, dan is het begrijpelijk dat de kleinkinderen van
haar zoon Rombout Samuel Maurits wel zijn vermeld en dat van dergelijke kinderen van Pieter geen melding
is gemaakt, simpelweg omdat deze toen (naar alle waarschijnlijkheid) nog geen kinderen had.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 372, akte nr. 7, 22-3-1702.
Idem, inv. 304, akte nr. 111.
Incidenteel zijn zijn voornamen ook omschreven als Maurits Samuel en als Samuel Maurits zonder
vermelding van Rombout. Het is aannemelijk dat de naam Samuel verwijst naar Samuel de la Peijere, heer
van Carbonnier (zijn grootvader van vaderszijde) en de naam Rombout naar Rombout van Hamerstede (zijn
grootvader van moederszijde).
Bij de inschrijving van zijn ondertrouw in het Waalse trouwboek te Bergen op Zoom op 3-11-1697 is
vermeld dat hij in Bergen op Zoom is geboren. Zijn doop kon daar niet worden getraceerd (NB: de
doopinschrijvingen van de Waalse kerk aldaar zijn pas overgeleverd vanaf 1686). Bij zijn derde huwelijk te
Bergen op Zoom is hij omschreven als weduwnaar van Gorcum, vermoedelijk omdat hij daar toen verbleef.
Toen zijn ouders in 1672 testeerden hadden zij nog geen kinderen. In hun testament d.d. 28-5-1675 wordt één
(niet met name genoemd) kind vermeld. Waarschijnlijk was Samuel hun eerste kind.
Vermeld bij de inschrijving van zijn eerste huwelijk te Bergen op Zoom op 3-11-1697.
Bij de doop te Bergen op Zoom van zijn zoon Johannes Petrus Timotheus de la Rocque.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 372, akte nr. 7, 22-3-1702.
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luitenant-kolonel van dit regiment op 15-4-1706; 55 dit regiment was in 1704 betrokken bij de veldtocht in de
Zuidelijke Nederlanden in het kader van de Spaanse Successieoorlog; 56 idem in 1705 bij de veldtocht van de
geallieerden in Vlaanderen; 57 idem in juni-juli 1706 (net zoals Pieter de la Rocque) bij de belegering van
Oostende; 58 idem bij de belegering van Rijsel (Lille) in oktober 1708; 59 idem bij de belegering van Bergen
(Mons) in oktober 1709; 60 idem bij de belegering (en verovering) van St. Venant van 16 tot 29-9-1710; 61
vermoedelijk verbleef een eenheid van het regiment in oktober 1711 in Sluis; 62 in oktober 1712 was De Caris
bevelhebber te Oostende; 63 op o.m. 17-1-1711, 5-3-1713, 27-12-1713 en 13-10-1717 is Samuel de la Rocque
vermeld als luitenant-kolonel; 64 hij trof op 27-12-1713 een regeling met Elisabeth Vlaming, weduwe van de
luitenant-kolonel Patrick Balfour, betreffende een financiële kwestie; 65 benoemd tot kolonel-commandant in het
(Zeeuwse) regiment van Reinier Vincent van der Beke op 14-11-1718; 66 verkreeg als kapitein van dit regiment
commissie van de Staten van Zeeland op 22-3-1719 (als opvolger van Willem Pesijn); 67 benoemd tot
55

56

57

58

59

60
61
62

63

64

65

66

67

Hij verkreeg commissie van de Raad van State op 17-4-1706 (NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv.
1535, fol. 98 v); Wijn, 1964, p. 490. Dit infanterie-regiment telde 13 compagnieën van elk 61 hoofden en
werd opgericht op 24-12-1702 (Wijn, 1964, p. 490); het werd gefinancierd uit belastingen (“tailles”) die door
het Land van Luik werden opgebracht (Ten Raa, 1950, p. 377). Volgens Wijn hield de oprichting verband
met de verovering van Luik in oktober 1702 (“Van de inneming van Luik maakten de Staten gebruik om een
tweede regiment Luikerwalen op te richten, naast dat van Trognée; het kwam onder bevel van de Caris,
eveneens een Luiks edelman”) (Wijn, 1956, p. 200). Het regiment werd in 1713 (na de Vrede van Utrecht)
ontbonden (“gecasseerd”) (Wijn, 1964, p. 267 en 490). De staf van het regiment werd gevormd door: een
kolonel, een luitenant-kolonel, een sergeant-majoor, een adjudant, een kwartiermeester, een chirurgijn en
twee provoosten met hun bedienden. De majoor verdiende per maand fl. 80 (de luitenant-kolonel fl. 100 en
de kolonel fl. 300). Deze gegevens zijn ontleend aan bijzonderheden over de zogeheten subsidie-troepen uit
het prinsbisdom Luik. Op 21-7-1723 werd Henry de Caris kolonel van een ander Waals infanterie-regiment
in Staatse dienst. De Caris werd op 14-5-1709 bevorderd tot brigadier der infanterie, op 11-3-1727 tot
generaal-majoor en op 3-11-1732 tot luitenant-generaal. Hij overleed in 1736 (Ringoir, 1981 b, p. 121). Zie
voor De Caris ook: NA, arch. van de familie Van Heteren (1635-1806), inv. 104 (Rekeningen voor Henry de
Caris, generaal-majoor der infanterie, met bijlagen 1725-1735).
Het regiment maakte met één bataljon onderdeel uit van het leger van Hendrik graaf van Nassau-Ouwerkerk
(veelal kortweg omschreven als Ouwerkerk) (Wijn, 1956, p. 757). Tijdens deze veldtocht werd o.m.
gevochten bij Namen en Dinant (Wijn, 1956, hoofdstuk VIII).
Daarbij werd De Caris nabij Gent gewond door een musketschot in zijn arm (Wijn, 1956, p. 614-615). De
veldtocht in Vlaanderen in 1705 stond onder leiding van Carel Willem baron de Sparre.
Daarbij werden van dit regiment drie soldaten gedood en raakten 26 militairen gewond (24 soldaten, 1
luitenant en 1 sergeant) (Wijn, 1959, p. 757).
Wijn, 1959, deel III, p. 382. Daarbij sneuvelden van het regiment van Caris ruim 250 man waardoor dit, na
voorafgaande verliezen, nog slechts 220 man telde.
Idem, p. 554.
Daarbij sneuvelden uit dit regiment 11 militairen en raakten er 32 gewond (Wijn, 1959, p. 809).
Een kapitein van dit regiment otr. Sluis, tr. Retranchement 4-10-1711 (met att. van Sluis) (ANF, 1889, p.
129; De Ned. Leeuw, 1919, p. 113).
Wijn, 1964, p. 236. Na de Vrede van Utrecht (1713) kwam Oostende weer in het bezit van de Zuidelijke
(toen Oostenrijkse) Nederlanden.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 388, akte nr. 2, 17-1-1711; idem, inv. 380, akte nr. 9, 27-12-1713;
idem, inv. 430, akte nr. 70, 18-11-1717; ook: Taxandria, jrg. 1907, p. 45 (bij de vermelding van zijn
ondertrouw in de Waalse kerk te Bergen op Zoom op 5-3-1713). De vermelding van Samuel de la Rocque als
luitenant-kolonel op 27-12-1713 en 13-10-1717 is opmerkelijk omdat het regiment van De Caris werd
ontbonden in juli 1713 (Wijn, 1964, p. 267). Vermoedelijk behield De la Rocque na deze ontbinding nog
enige tijd zijn rang als luitenant-kolonel of bleef hij als zodanig aangesproken.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 380, akte nr. 9, 27-12-1713. Er resteerde nog een vordering op haar
van fl. 644 en 8 stuivers die op 20-5-1715 was voldaan.
Ringoir, 1981 b, p. 69. Van dit regiment werd Pieter de la Rocque (zie II. 4) op 15-9-1724 kolonel. Hij
volgde toen Reinier Vincent van der Beke op. Deze was op 6-8-1701 benoemd tot kolonel van dit Zeeuwse
regiment (ZA, SZ, inv. 1671, fol. 9 v en 82). Van der Beke werd bevorderd tot brigadier op 4-8-1702, tot
generaal-majoor op 1-1-1709 en tot luitenant-generaal op 20-7-1709 (Ringoir, 1981 b, p. 69). Op 18-8-1719
werd hij benoemd tot gouverneur van Sluis (ZA, SZ, inv. 1672, fol. 68 v). Hij overl. op 5-3-1724 en werd
begr. in de Grote Kerk van Breda op 13-3-1724.
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 121 v. Het kwam destijds meer voor (in elk geval in Zeeland) dat aan een kolonel
afzonderlijke commissie werd verstrekt als kapitein van een compagnie; zo’n dubbelmandaat werd bijv. op 68-1701 ook verleend aan Reinier Vincent van der Beke.
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commandeur van Sas van Gent op 8-5-1722; 68 werd daar op 23-7-1729 opgevolgd; 69 benoemd tot kolonel van
een infanterie-regiment als opvolger van Johan Balfour op 30-11-1723; 70 overl. Sas van Gent 21-7-1729; 71 hij
liet een insolvente boedel na; 72 over de afwikkeling daarvan procedeerde zijn derde echtgenote in 1730, eerst
voor de krijgsraad te Sas van Gent en daarna voor de Raad van State; 73 otr. (1) (Waals) Bergen op Zoom 3-111697, tr. (1) (Waals) aldaar 19-11-1697 Marie Alexandrine Adriana Mercx, geb. Brussel; otr. (2) (Waals) Bergen
op Zoom 4-3-1713, tr. (2) (Waals) aldaar 12-3-1713 Cornelia van Vrijberghe, ged. Tholen 12-2-1668, dochter
van Nicolaas van Vrijberghe (commandeur van Tholen en later van Sas van Gent) en Elisabeth Vlaming;
Cornelia van Vrijberghe was op 25-12-1700 doopgetuige in de Waalse kerk te Bergen op Zoom en toen weduwe
van Jean Henri Noey; otr. (3) (geref.) Bergen op Zoom 7-11-1726, tr. (3) Sas van Gent (met att. van Bergen op
Zoom) 25-11-1726 Anna Cornelia van der Hulst, geref. ged. Bergen op Zoom 4-9-1691, dochter van Josias van
der Hulst (o.m. schepen en burgemeester te Bergen op Zoom) en Wilhelmina Penders; 74 Anna Cornelia van der
Hulst was weduwe van Anthoni Sausin de Fonville, geb. Orange (Frankrijk), met wie zij als j.d. te Bergen op

68

69

70

71
72

73

74

NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 1537, fol. 39 v. Pieter de la Rocque vervulde daar toen de functie
van sergeant-majoor. Samuel de la Rocque volgde daar de in 1722 overleden Johan Balfour op. Van het
stadsbestuur van Sas van Gent ontving hij een “bienvenu” van 50 zilveren ducatons (met een waarde van ca.
fl. 150) (GA Terneuzen, Stadsarch. Sas van Gent, inv. 7, fol. 81 en 81 v, 23-8-1729).
Zwitzer, 2012, p. 825; De Navorscher, jrg. 31, 1881, p. 412. Hij werd in Sas van Gent als commandeur
opgevolgd door Nicolaas Steven (van) Haersholte (NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 1537, fol. 195
v).
Ringoir, 1981 b, p. 67. De Raad van State verleende commissie op 16-12-1723 (NA, Raad van State, toegang
1.01.19, inv. 1537, fol. 67 v). Dit regiment werd opgericht op 19-10-1665 en werd toen geleid door de
kolonel Ferdinand de Perponcher-Sedlnitzky. Het kwam ten laste van het gewest Zeeland. Op 19-9-1721
werd Pieter de la Rocque benoemd tot luitenant-kolonel van dit regiment (Ringoir, 1981 b, p. 67). Blijkens
commissiebesluiten van de Staten van Zeeland (en enkele andere bronnen) waren in de periode 1723-1729
(in alfabetische volgorde) de volgende kapiteins en kapitein-luitenanten verbonden aan het regiment van
Samuel de la Rocque: Cornelis van Affelen, Maximilliaan de Bourselle, Willem de Bruen, Leonard
Carstanje, Daniel Convert (majoor vanaf 30-11-1723), Willem Convert, Jan (Johan) Drevis, Francois
Eversdijk, Jean de la Garigue, N.N. [?] de Neuville (Neufville?), Mattheus Cambois du Roc(q), Nicolaas
Schmeling, Gideon Soute, Willem Trogmorton (kolonel-titulair vanaf 18-11-1717), Evert Jan de Vassij en
Maurits Zeijts (Seijs). Johan Vogel fungeerde in dit regiment vanaf 19-9-1721 als majoor en vanaf 30-111723 als luitenant-kolonel als opvolger van Pieter de la Rocque (Ringoir, 1981 b, p. 67 en 68). Eenheden van
dit regiment verbleven in de periode 1723-1729 (dus gedurende het kolonelschap van Samuel de la Rocque)
in Bergen op Zoom en Staats-Vlaanderen. Als kolonel werd Samuel de la Rocque opgevolgd door Abraham
Montet, die hiervoor commissie verkreeg van de Raad van State op 13-8-1731 (NA, Raad van State, toegang
1.01.19, inv. 1537, fol. 221); deze werd 15-11-1738 in Hulst begraven.
Ringoir, 1981 b, p. 67; CBG, Fiches Bibliothéque Wallonne ca. 1500-1858.
Amsterdamse Courant, 27-8-1729, nr. 103; 24-9-1729, nr. 115. Curatoren van de boedel waren de luitenant
D. du Mont en de vaandrig K.L. Urne.
NA, arch. Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 2569, 22-8-1730. Zij ging in beroep tegen een vonnis van de
krijgsraad d.d. 13-7-1730 dat in haar nadeel was en in het voordeel van de curatoren van de boedel [dit
vonnis ging verloren]. De Raad van State verleende haar uitstel van betaling. De kwestie sleepte nog tot aug.
1732 (ZA, ZAVL inv. 1625, nr. 49 (15-4-1732) en nrs. 64 en 65 (18-8-1732).
Samuel de la Peijere (genoteerd als: Rombout Samuel Maurice de la Peijere) en Anna Cornelia van der Hulst
kwamen op de dag van hun ondertrouw (in het woonhuis van de bruid) huwelijkse voorwaarden overeen
(MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 439, akte nr. 67, 7-11-1726). Door zijn derde huwelijk werd Samuel
de la Peijere de stiefvader van de drie kinderen die uit het eerste huwelijk van Anna Cornelia van der Hulst
waren voortgekomen, te weten: Josine Antoinette de Sausin (Waals ged. Bergen op Zoom 4-3-1720),
Maurice Corneille de Sausin (geb. Borgvliet 8-8-1721, Waals ged. Bergen op Zoom 10-8-1721; hij was op
24-2-1754 luitenant onder Alexander Chion du Vergé in het regiment van Cornelis Evertsen) en Christofle
Jean de Sausin (Waals ged. Bergen op Zoom 13-6-1723; een gelijknamige zoon, Waals ged. te Bergen op
Zoom op 18-6-1717, was toen reeds overleden) (zie ook: MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 546, akte nr.
980).
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Zoom op 24-1-1717 geref. huwde (otr. geref. ald. 16-1-1717); 75 zij werd 24-6-1758 in de Grote Kerk van
Bergen op Zoom begraven; 76 uit het eerste huwelijk (volgorde deels onbekend): 77
1. Sara Maria de la Rocque, geb. Brussel, verm. ca. 1697-1700; test. Bergen op Zoom (ziek te bed) 26-2-1719;
legateerde toen bezittingen aan haar stiefmoeder Cornelia van Vrijberghe; 78 vestigde zich 5-8-1747 met att.
van Hulst in Veere; 79 overl. vóór 19-9-1760; otr. geref. fort Lillo 11-2-1733, tr. aldaar 6-3-1733 Gerhardus
Verschuur, ged. Bergen op Zoom 14-2-1708 (doopgetuigen: Adrianus van der Steylen en Magdalena Masuer,
huisvrouw van Adrianus Eversdijck), zoon van Johannes Verschuur (ontvanger van de tol van Zeeland te
Lillo) en Jacoba Verbergh; benoemd tot vaandrig in de compagnie van luitenant-kolonel Adolph van Oostee
in het regiment van Pieter de la Rocque op 3-8-1731; 80 ook in 1733 vaandrig in dit regiment; verbleef toen
(met echtgenote) in het garnizoen te Dendermonde; 81 bevorderd tot luitenant in de compagnie van kapitein
J.P. van Stapelen in het regiment van Pieter de la Rocque op 22-3-1736; 82 benoemd tot kapitein in het
regiment van kolonel Daniel de Brauw op 9-2-1741; 83 benoemd tot majoor van de Moerschans en de linie bij
Hulst op 25-5-1753; 84 Gerhardus Verschuur otr. (2) geref. Hulst 19-9-1760, tr. (2) geref. ald. 16-10-1760
Judith Adriana Thierry, j.d. van Den Haag, verm. dochter van Guillaume Thierry (commandeur van Hulst
1758-1776; begr. Hulst 15-1-1776) en Margaretha van Oldenbarneveld genoemd Tullingh; uit het huwelijk
van Sara Maria de la Rocque met Gerhardus Verschuur kwam voort: Gerardus Abraham Verschuur, geref.
ged. Hulst 5-4-1741; getuigen: Abraham Samuel de la Rocque en diens echtgenote Anna Maria Bodmer. 85
2. Johannes Petrus Timotheus de la Rocque, geref. ged. Bergen op Zoom 5-10-1701 (geen getuigen vermeld); 86
mog. identiek met “het kind [van] Samuel Martinius”, overl. Bergen op Zoom 5-11-1701.
3. (verm.) Jacques Matthieu de la Rocque, op 22-11-1728 benoemd tot vaandrig in de compagnie van kapiteinkolonel Samuel Maurits de la Rocque; 87 mog. identiek met “de heer vaandrig La Rocque”, begr. Hulst (in de
St. Willebrorduskerk) 2-11-1741. 88
4. Abraham Samuel Maurits de la Rocque, geref. ged. Bergen op Zoom 23-10-1705; zie V.
5. (mog.) Michiel de la Rocque; 89 benoemd tot vaandrig in de vierde compagnie van het regiment van Elie de
Maleprade op 13-5-1710; 90 benoemd tot luitenant onder kapitein Menno van Coehoorn van Houwerda in het
regiment van Elie de Maleprade op 3-4-1729; 91 vermeld als officier in het regiment van Elie de Maleprade
op 12-5-1731; 92 als luitenant te Utrecht vermeld op 11-6-1731 vanwege een vordering in Sas van Gent; 93
vermeld als luitenant onder kapitein Van Hardenbroek in dit regiment (sinds 26-1-1733 onder leiding van
75

76

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

89

90

91

92
93

Anthoni Sausin de Fonville (veelal kortweg omschreven als Anthoni de Sausin) was in jan. 1717 kapitein in
het regiment van kolonel Willem Verpoorten en toen gelegerd in Doornik. Op 25-11-1717 werd hij
bevorderd tot sergeant-majoor van dit regiment, dat op dat moment werd geleid door kolonel Aernout van
Citters (Ringoir, 1981 b, p. 64 en 66). Hij overleed vóór 23-12-1723 (MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv.
436, akte nr. 62).
Bij de doop van haar kleinkind Antoinette Anne Cornelie de Sausin te Bergen op Zoom op 24-2-1754
(Waals) was zij getuige. Zij werd toen omschreven als “douariere de la Roque”.
Uit de beide andere huwelijken kwamen geen kinderen voort.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 432, akte nr. 18, 26-2-1719.
ZA, Lidmatenregister Veere 1701-1756.
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 159 v.
Gens Nostra, 1973, p. 42.
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 171.
Idem, fol. 189.
Idem, inv. 1673, fol. 66 v.
De Navorscher, 1895, p. 309.
Hij is vernoemd naar de gelijknamige broer van zijn vader; zie ad II.2.
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 156 v.
GA Hulst, DTB Hulst inv. 24, p. 295 v; aan de kerk werd voor de begrafenis 3 Vlaamse ponden en 6
schellingen betaald, destijds een van de kostbaarste begrafenissen te Hulst; ANF, jrg. 1902, p. 66.
Deze veronderstelling is louter gebaseerd op het gegeven dan hij verwikkeld was in een geschil over
vorderingen te Sas van Gent, de plaats waar Samuel de la Rocque in de periode 1722-1729 commandeur was.
Officiersboekjes uit de jaren 1726-1728
(http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl/nl/projecten/officiersnamen).
Officiersboekjes uit de jaren 1734 en 1735; voor het regiment van De Maleprade resp. De Guy wordt
verwezen naar Ringoir, 1981 b, p. 70; dit kwam ten laste van het gewest Utrecht.
ZA, ZAVL, inv. 1625, akte nr. 21, 12-5-1731.
Utrechts Archief, not. arch. U118a006, akte nr. 418, 11-6-1731; hij machtigde toen notaris en procureur
Samuel du Pont te Sas van Gent om een vordering te innen bij de echtelieden Gerard van den Bergen en
Anna van Koeygem.
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kolonel Willem Benjamin de Guy) in de jaren 1736-1738; benoemd tot kapitein-luitenant onder Van
Hardenbroek in dit regiment op 24-5-1737; 94 verbleef met zijn compagie in 1737 en 1738 in Den Bosch;
benoemd tot kwartiermeester te voet in dit regiment (ofwel: regimentskwartiermeester) op 28-5-1744; 95
legde hiervoor op 16-6-1744 voor de Raad van State de eed af; 96 verbleef met zijn compagnie in 1744 in
Deventer; als gewezen kwartiermaker vermeld op 7-11-1750; 97 als kapitein vermeld in de Staten van Oorlog
1752-1758; 98 als gepensioneerd kapitein vermeld in de Staten van Oorlog 1762-1773; 99 op 12-5-1731
vermeld als echtgenoot van Susanna Humbert, weduwe van Salomon de la Boullonniere de la Grange,
bankier te Parijs. 100
V Abraham Samuel Maurits de la Rocque (ook: Abraham Maurits de la Peyre), geref. ged. Bergen op Zoom
23-10-1705 (getuigen: Samuel de Bechevel en Johanna van Hattem, weduwe van kapitein De Kock), zoon van
nr. IV; 101 volgde zijn vader op als heer van La Rocque; benoemd tot vaandrig in de compagnie van Pierre
Belcastel in het regiment van Henry de la Trémouille de Montese op 8-8-1726; 102 verbleef met deze compagnie
in 1733 in fort Lillo; benoemd tot adjudant te voet op 25-6-1743; 103 benoemd tot luitenant in de compagnie van
kapitein Alexander Chion Duvergé (Du Vergé) in het regiment van Cornelis Evertsen op 12-3-1744; 104 benoemd
tot adjudant in dit regiment op 11-9-1744; 105 werd als luitenant in het regiment van Evertsen op 4-10-1748 (over
een onduidelijke kwestie) door een krijgsraad veroordeeld en arrest opgelegd; op 7-12-1748 vernietigde de Hoge
Krijgsraad te Den Haag dit vonnis omdat de krijgsraad “in ’t geheel partijdig was”; de prins van Oranje
bekrachtigde deze vernietiging nog dezelfde dag; 106 doopgetuige fort Lillo 14-4-1732; doopgetuige Hulst 5-41741; test. te Ossendrecht met echtgenote 10-8-1733; 107 otr. geref. fort Lillo (als Abraham Maurits de la Peyre,
heer van La Rocque) 27-3-1733 (in het huis van de grootmoeder van de bruid), tr. geref. fort Lillo 16-4-1733 (in
aanwezigheid van de ouderlingen [Francois] Ermerins en [Simon] Van den Enden en de diakenen [Asuerus] Van
Weelden en [Dingeman] Boom) Anna Maria Bodmer, geb. fort Lillo 11-2-1707, dochter van Johan Conrad
Bodmer en Barbara van der Burgh, overl. Buuren 27-12-1782; uit dit huwelijk:
1.

Cornelis Antonie de la Rocque, geb. Bergen op Zoom 17-3-1739, geref. ged. aldaar 20-3-1739 (getuigen:
kapitein Cornelis Evertzen en Martina Maria Boonel); belijdenis Liefkenshoek 12-4-1767; vertrok daarna
naar Bergen op Zoom; 108 benoemd tot vaandrig in de compagnie van kapitein Laurens Lampsins in het
regiment van luitenant-generaal Cornelis Evertsen op 6-8-1750; 109 benoemd (bij remplacement) tot

94

Van Hardenbroek is vermoedelijk identiek met Johan Adolph van Hardenbroek.
NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 1538, fol. 128 v.
Amsterdamse Courant, 18-6-1744, nr. 73.
Utrechts Archief, U210a002, akte nr. 95, 7-11-1750; hij behoorde toen tot de verkopers van 31 “recepissen”
[ontvangstbewijzen] ten laste van de provincie Utrecht ten behoeve van zes regimenten van het Staatse leger.
CBG, Fiches Bibliothéque Wallonne ca. 1500-1858.
CBG, Collectie Wakker.
ZA, ZAVL, inv. 1625, akte nr. 21, 12-5-1731.
In het doopboek van de geref. kerk van Bergen op Zoom is hij ingeschreven als Abraham Samuel Mouritius.
De achternaam van zijn moeder is foutief genoteerd als Meren (i.p.v. Mercx).
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 152 v.
NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 1538, fol. 107 v.
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 197. Alexander Chion du Vergé verkreeg op 12-3-1744 van de Staten van Zeeland
commissie als kapitein in het regiment van Cornelis Evertsen (idem, fol. 189 v). Op 29-2-1748 werd hij
bevorderd tot majoor in dit regiment (Ringoir, 1981 b, p. 36).
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 75 v.
NA, arch. Hoge Krijgsraden en Zeekrijgsraden, inv. 322 I.
MHC, r.a. Ossendrecht (toegang 470), inv. 49; dit betrof een testament op de langstlevende, opgesteld voor
de schepenbank aldaar.
ZA, Herv. Gemeente Rilland Bath, inv. 259, fol. 171.
ZA, SZ, inv. 1673, fol. 59. Cornelis Antonie de la Rocque was toen slechts 11 jaar oud. Laurens Lampsins
werd benoemd tot vaandrig in de compagnie van Reinier van Casteel in het regiment van Pieter de la Rocque
op 25-2-1743 (eerder was hij kadet) (ZA, SZ, inv. 1672, fol. 192 v). Op 26-3-1745 volgde zijn benoeming tot
luitenant in de compagnie van kapitein Jean Francois de Dompierre des Joncquières in het regiment van
Daniel de Brauw als opvolger van Cornelis David de Vrieze (ZA, SZ, inv. 1672, fol. 197 v). In dit regiment
werd hij kapitein van een infanterie-compagnie op 16-11-1747 (ZA, SZ, inv. 1673, fol. 46). Op 30-1-1749
werd hij kapitein in het regiment van Cornelis Evertsen als opvolger van Henry d’Arros (ZA, SZ, inv. 1673,
fol. 60 v).
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105
106
107

108
109
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2.

vaandrig in de compagnie van kapitein Chion Duvergé in het eerste bataljon van het regiment van Cornelis
Evertsen op 18-6-1761. 110
Alexandrina Barbara de la Rocque, geb. fort Lillo ca. 1736; 111 kwam met att. van fort Lillo d.d. 13-9-1756
naar Hulst; vertrok daar met att. in 1758; 112 overl. Bergen op Zoom 20-9-1822, 86 jaar oud en ongehuwd.

De stad Bergen op Zoom in de eerste helft van de 17 de eeuw. 113

110

111
112
113

Idem, inv. 1672, fol. 156 v. Hij was later verbonden aan het regiment van Willem Jacob Frederik baron van
Dopf (NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 1953, fol. 7, 108 en 259).
Doopinschrijvingen in de geref. kerk van fort Lillo in dat jaar zijn vrijwel geheel verloren gegaan.
GA Hulst, arch. Herv. Gemeente Hulst, inv. 60, lidmatenregister 1745-1860.
MHC, Beeldbank KG 98.
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B. N.N. La Rocque d’Entragues
Boonzajer en Merkes van Gendt opperen voorzichtig dat Pieter de la Rocque een zoon is van N.N. La Rocque
d’Entragues. 114 Deze zou, volgens hen, op 27-10-1700 door koning-stadhouder Willem III zijn benoemd tot
luitenant van een cavalerie-compagnie onder leiding van majoor Godefroy Fabrice de Gressenick in het regiment
van de heer Van der Leck [= Maurits Lodewijk II graaf van Nassau-La Leck, heer van Beverweerd; hij trad als
kolonel aan op 25-3-1698 toen hij Nicolaas van der Duyn, heer van Rijswijk, opvolgde]. 115 De naam van de
genoemde luitenant is mogelijk foutief genoteerd. Bedoeld is wellicht [Jean] d’Autigny [genoemd naar een
gemeente in Zwitserland in het kanton Freiburg]. Deze is als luitenant van een compagnie dragonders o.m.
vermeld in de Staten van Oorlog van de Republiek in de periode 1711-1718, ook omschreven als d’Antagnée,
d’Antignee en als d’Autigne. 116
Boonzajer en Merkes van Gendt merken op dat anderen menen dat Pieter de la Rocque de zoon is van de
ingenieur-overste La Rocque die tijdens de belegering en inname van Rijsel in 1708 in Nederlandse dienst was.
Deze veronderstelling mag curieus heten omdat Pieter de la Rocque dan van zichzelf zou afstammen.
C. Jean de la Rocque
Jean de la Rocque was kapitein in het Franse regiment van Lodewijk II de Bourbon, prins van Condé. In 1672
ondernam deze prins een veldtocht tegen de Republiek der Verenigde Nederlanden. Jean de la Rocque had als
“vrij en ongetrouwd persoon” een dochter Angelicque de la Rocque. Uit een buitenechtelijke verhouding van
haar met Constantijn Ranst (commissaris van de Weeskamer te Amsterdam) kwam een zoon voort die
Constantijn Ranst de jonge werd genoemd en die als “onwettig” kind werd “gelegitimeerd” op 11-11-1687. 117
Er kon geen familieverband worden vastgesteld tussen “onze” Pieter de la Rocque en deze Jean de la Rocque.
D. Jacques de Rocques Cervières
Het is denkbaar dat Pieter de la Rocque verwant is met Jacques de Rocques Cervière. Deze maakte carrière in
het infanterie-regiment van Willem van Soutelande. Hij was in dit regiment majoor vanaf 1697 en luitenantkolonel (tevens kolonel-commandant) in 1704. Hij sneuvelde bij Malplaquet op 11 september 1709. Pieter de la
Rocque is voorzover bekend nimmer als Rocques Cervière omschreven. 118
E. Guillaume de la Roque Corbière
Op 19 november 1677 werd Guillaume de la Roque Corbière benoemd tot kapitein van een compagnie in het
Staatse leger. 119 Pieter de la Rocque is nimmer met de toevoeging Corbière aangetroffen.
F. Pasteur Francois Larroque
In de Waalse kerk van Voorburg is Francois Larroque in 1715 driemaal vermeld als predikant (“pasteur”) aldaar
(te weten op 26 mei, 11 juni en 14 juli) en voorts nog één keer op 17 april 1716. 120 Hij fungeerde daar dus
slechts incidenteel als predikant. Omdat Voorburg nabij Den Haag ligt (waar Pieter de la Rocque gedurende zijn
jeugd heeft gewoond) en laatstgenoemde in Voorburg een buitenplaats bewoonde, is verwantschap met deze
Francois denkbaar. Er is echter geen enkele aanwijzing voor gevonden.
G. P. [?] de la Rocque
Op 13-5-1710 werd ene P. [Pieter ?] de la Rocque benoemd tot vaandrig in het Staatse regiment van Elie de
Maleprade. Hij werd op 3-4-1729 bevorderd tot luitenant in dit regiment en op 24-5-1737 (toen dit regiment
sinds 26-1-1733 werd geleid door Willem Benjamin de Guy) tot kapitein-luitenant. Qua leeftijd zou hij een neef
van “onze” Pieter de la Rocque kunnen zijn.
H. Monsieur La Rocque, 1657
Op 15 september 1657 is bij het Hof van Holland een mandement op arrest vermeld met als eiser Danays
Pieterszn. (gehuwd met Maria de Bray) en als gedaagde monsieur La Rocque die op dat moment in Den Haag
verbleef en van plan was naar Frankrijk te vertrekken. Hij werd gedaagd wegens niet betaalde winkelwaren. 121

114
115
116
117
118
119
120
121

Boonzajer en Merkes van Gendt, p. 116.
Ringoir, 1978, p. 83.
CBG, Collectie Wakker.
Jaarboek CBG, 1977, p. 132.
Ringoir, 1981 b, p. 39-40; Wijn, 1964, deel VIII, band III, p. 462 en 465.
CBG, Fiches Bibliothéque Wallonne ca. 1500-1858 (zonder verdere bronvermelding).
GA Leidschendam-Voorburg, DTB Voorburg, inv. 7 b.
NA, Hof van Holland, toegang 3.03.01.01, inv. 3009, fol. 152.
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I.
De la Rocque Boyer
Een tijdgenoot van “onze” Pieter de la Rocque is Pierre de la Rocque Boyer. Deze werd in 1673 te Castres in de
Languedoc geboren en zou van origine een Franse edelman zijn. Op 6 september 1703 huwde hij als weduwnaar
van Anna Falck met Anna Maria Holtius, dochter van Willem Holtius en Elisabeth Hagen. Hij was van 1700 tot
1729 predikant van de Waalse kerk in Kleef en daarna tot zijn dood van de Waalse kerk in Groningen. Hij
overleed daar op 9 juli 1731. 122 Ook in zijn familiewapen is een leeuw afgebeeld en zijn weduwe had een zuster
Lucretia. Maar enigerlei connectie met “onze” Pieter de la Rocque kon niet worden getraceerd.
J. N.N. De la Rocque, ca. 1660
In zijn verslag naar zijn reis naar Parijs in 1660 maakte Christiaan Huygens melding van ene De la Rocque,
omschreven als een voormalig kapitein van de wacht van prins Willem II van Oranje. 123 Het is denkbaar dat
deze kapitein aan de basis stond van de latere komst van de familie De la Rocque uit Nantes en omgeving naar
de Republiek. Mogelijk betrof het geen lid van deze familie, maar van van de familie De la Peyere-De la
Rocque, beschreven in deze bijlage ad A.
K. Jaques (la) Rocque en Susanne Destandou
Jaques (la) Rocque en Susanne Destandou ondertrouwden in Amsterdam op 9-9-1757; getuige was Sara Delo.
Het paar liet in de Oude Waalse Kerk te Amsterdam de volgende kinderen dopen:
a. Sara, geb. 25-4, ged. 30-5-1760.
b. Jaques, geb. 30-11, ged. 9-12-1761.
c. Susanne, geb. 28-4-, ged. 12-5-1763.
d. Sara, geb. 25-7, ged. 28-7-1765.
e. Guilaume, geb. 6-3, ged. 13-3-1768.
f. Catherine, geb. 16-9, ged. 20-9-1770.
Er kon geen familieverwantschap worden vastgesteld tussen dit gezin enerzijds en Pieter en Lucretia de la
Rocque anderzijds.

122
123

De Ned. Leeuw, jrg. 22, 1904, kolommen 230-231.
http://adcs.home.xs4all.nl/Huygens/22/525-biogr.html#540.
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Personenindex bij bijlage nr. 1
Affelen
Cornelis van, 8
Arros
Henry d’, 10
Autigny
Jean d’, 12
Bakers
Thomas, 2
Balfour
Johan, 8
Patrick, 7
Bas
F. de, 1
Beauviser
Alexander, 1
Bechevel
Francoise de, 4
Gabriel de, 3
Jean de, 5
Johan de, 4
Samuel de, 10
Bechevel du Costel
Jean de, 4
Bechevel du Pon
Gabriel de, 3
Beeij
Catharina, 4
Beke
Reinier Vincent van der, 7
Belcastel
Pierre, 10
Bergen
Gerard van den, 9
Bodmer
Anna Maria, 9, 10
Johan Coenraad, 10
Boom
Dingeman, 10
Boonel
Martina Maria, 10
Boonzajer
C.G., 12
Boullonniere de la Grange
Salomon, de la, 10
Bourbon
Lodewijk II de, prins van
Condé, 4, 12
Bourselle
Maximilliaan de, 8
Brauw
Daniel de, 9, 10
Bray
Maria de, 12
Bruen
Willem de, 8
Buijens
Cornelis Jan Pietersen, 2
Burgh

Barbara van der, 10
Cambois du Roc(q)
Mattheus, 8
Carbonnière
heer van. Zie Peijere, de la
Caris
Henry de, 6, 7
Carstanje
Leonard, 8
Casteel
Reinier van, 10
Citters
Aernout van, 9
Claasen
Johannes, 4
Coehoorn
Menno van, 9
Coenraets
Pieter, 5
Convert
Daniel, 8
Willem, 8
Damissen
Johannes, 5, 6
Delo
Sara, 13
Destandou
Susanne, 13
Dopf
Willem Jacob Frederik baron
van, 11
Drabbe
Johan, 6
Dreves (Drevis)
Jan, 8
Duyn
Nicolaas van der, heer van
Rijswijk, 12
Enden
Simon van den, 10
Ermerins
Francois, 10
Essenbroeck
Johannes van, 5
Eversdijk
Francois, 8
Evertsen
Cornelis, 8, 10, 11
Falck
Anna, 13
Garigue
Jean de la, 8
Grandière
Nicolas de la, 3, 4, 5
Gressenick
Godefroy Fabrice de, 12
Guy
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Willem Benjamin de, 9, 10,
12
Haersholte
Nicolaas Steven (van), 8
Hagen
Elisabeth, 13
Hamerstede
Catharina van, 2
Johannes van, 5
Rombout van, 2, 5, 6
Sara van, 2, 4, 5, 6
Simon van, 6
Hardenbroek
Johan Adolph van, 10
Hattem
Dirck van, 3, 6
Johanna van, 10
Maria van, 3
Pontianus van, 3
Heijnsbergen
Maria van, 2, 5
Heijnsbergius
Hendricus, 2
Heynsberge
Cornelis, 5
Holtius
Anna Maria, 13
Willem, 13
Hulst
Anna Cornelia van der, 8
Humbert
Susanna, 10
Jaspersen
Michiel, 2
Joncquières
Jean Francois de Dompierre
de, 10
Joppen
Jan, 2
Koeygem
Anna van, 9
Lampsins
Laurens, 10
Lanschot
Cornelia, 5
Larroque
Francois, 12
Laubespine (l’Aubespine)
Francois de, heer van
Hauterive, 1
Leeuwen
A.J.C. van, 2
Leune
J.M.G., 1, 6
Loncke
Adriaen, 2
Charles, 5
Maleprade

Elie de, 9, 12
Masuer
Magdalena, 9
Maurier de Villaumaire
Maurice de, 4
Mercx
Marie Alexandrine Adriana,
8
Merkes van Gendt
J.G.W., 12
Meulen
Andreas van der, 2
Mol
Daniel de, 3
Mont
D. du, 8
Montet
Abraham, 8
Mouritius
Abraham Samuel, 10
Muijshondt
Anna, 2
Hans, 3
Jan, 3
Janneken, 3
Margaretha, 3
Margarita, 2, 3
Margrieta, 5
Rachel, 2, 3, 6
Rebecka, 3
Sara, 2, 3, 4
Nassau
George Frederik prins van, 4
Nassau-La Leck
Maurits Lodewijk II graaf
van, 12
Nassau-Ouwerkerk
Hendrik graaf van, 7
Neuville
N.N. de, 8
Noey
Jean Henri, 8
Oldenbarneveld genoemd
Tullingh
Margaretha van, 9
Oostee
Adolph van, 9
Paltier
Guilliam de, 4
Peere
Jacob du la, 4
Peijere
Elisabeth de la, 3, 4
Jean de la, 2, 3, 4, 5, 6
Rachel Margareta de la, 6
Samuel de la, 1, 3, 4, 6, 8
Samuel Maurits Rombout de
la, 6
Pellier
Guillaume de, 1

Penders
Wilhelmina, 8
Perponcher-Sedlnitzky
Ferdinand de, 8
Pesijn
Willem, 7
Piere de la Roque
Johannes Timotheus de la, 6
Pieterszn.
Danays, 12
Pont
Samuel du, 9
Puis de Sandoville
Gedeon du, 4
Raa
F.J.G. ten, 1, 4, 5
Ranst
Constantijn, 4, 12
Constantijn de jonge, 4, 12
Reijns
Anna, 3
Ringoir
H., 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12
Rivière
Francois Alexander de la, 2
Roche
Johan Pierre de la, 4
Rocque
Abraham Samuel Maurits de
la, 9, 10
Alexandrina Barbara de la,
11
Angelicque de la, 4, 12
Catherine (la), 13
Cornelis Antonie de la, 10
Guilaume (la), 13
Jacques Matthieu de la, 9
Jaques (la), 13
Jean de la, 4, 12
Johannes Petrus Timotheus
de la, 6, 9
Lucretia de la, 13
Michiel de la, 9
Samuel de la, 1, 7, 8
Samuel Maurits de la, 9
Samuel Maurits Rombout de
la, 6
Sara (la), 13
Sara Maria de la, 9
Susanne (la), 13
Rocque Boyer
Pierre de la, 13
Rocque d’Entragues
N.N. la, 12
Rocque-Cervière
Guillaume de, 5
Rocques Cervière
Jacques de, 12
Roest
Samuel, 2, 3
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Steven, 2, 3
Roque Corbière
Guillaume de la, 12
Sausin
Antoinette Anne Cornelie
de, 9
Christofle Jean de, 8
Josine Antoinette de, 8
Maurice Corneille de, 8
Sausin de Fonville
Anthoni, 8, 9
Schmeling
Nicolaas, 8
Seijs
Maurits, 8
Sijladen (Chiliade, Seilljan,
Selijnden, Selladen, Siliade,
Sijlijade, Siliaer)
Vincentius (Fincent), 1
Soute
Gideon, 8
Soutelande
Willem van, 12
Sparre
Carel Willem baron de, 7
Stapelen
Jan Paschasius van, 9
Steylen
Adrianus van der, 9
Stringe
Johan van der, 2
Tassin de Torsay
Daniel de, 5, 6
Thierry
Guillaume, 9
Judith Adriana, 9
Trémouille de Montese
Henry de la, 10
Trogmorton
Willem, 8
Urne
K.L., 8
Veers
Anna, 2, 6
Hans, 2
Verbergh
Jacoba, 9
Vergé
Alexander Chion du, 8, 10
Verpoorten
Willem, 9
Verschoor
Pieter, 2
Verschuur
Gerardus Abraham, 9
Gerhardus, 9
Johannes, 9
Vlaming
Elisabeth, 7, 8
Vogel

Johan, 8
Vrieze
Cornelis David de, 10
Vrijberghe
Cornelia van, 8, 9
Nicolaas van, 8

Weelden
Asuerus van, 10
Wijn
J.W., 7, 12
Willem III
prins van Oranje, 12
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Willem IV
prins, 10
Zwitzer
H.L., 8

