HESSE(N) VAN PIERSHIL,

DOOR

FRED. CALAND.

(Overgedl'ukt uit het Mau11(Zb{acl !'Cm het Genealoçiscti-herutdietgenootschap »de Nederlandsene Lpeltu:", 1896.)

HeSSf(n) van Piershil.

Wapen:
Volgens wapenkaart
Smallegange:
gevierendeeld , 1 en 4 zilver in 2 en 3 zwart. Middenschild : in
zwart een gouden
boom. (Oud wapen van Piershil).
In Rietstap , Armeriel Général, wordt dit wapen, natuurlijk
zonder middonschild , toegekend aan eene fam Hesse in
Rijnpruis>en en als helmteeken
gegeven: 2 buffelhoorns,
doorsneden van zilver en zwart.
In het aardrijkskundig
woordenboek
van van del' Aa,
zegt de schrijver van het artikel Piershil:
"het geslacht
(van) Hesse(n) heeft deze heerlijkheid
meer dan eene
eeu w bezeten".
Van deze zoo weinig bekende familie, die door koop
en misschien door verwantschap met de Zeeu wsehe familiën
Thibault
en van Cats, gegoed geworden is in Zeeland,
in het thans verdron ken Zuidboveland als in Duvenee,
Broecke, Creecke, r nkeloort met Ser Piotere- en Colijnspolder, Nieukercke,
Marie (= Maire, beter Meire), Rilland, 't Bat (Bath), Agger, Schoudée (uit Sehengen),
Seldijeke, Spiervliet en Swaenshil (Smallegange, blz. 703,
707·-710), ontmoette ik het volgende:
I. Jan

(van) Hesse (1), geb. te .

, sterft in

1608 of begiu van 1609.
Hij was gehuwd te 's-Gravenhage
met
Barbara van Panhuys, geboren te .
. 9 Sept!'.
1579, over! te 'a-Gravenhage 3 Oet. 1638, begr. iu de
Groote Kerk, dochter van Jhr. Pieter van P. , heer van
Yselaer en Soolhof en van Margnretha van Eyckelenbergh
gez. Hooftman.
(1) Denkelijk en zoon van Jan van Hesse , heer van Moich en
Pershit (de heerlijkheid Piershil kwam echter niet voor 1615 in 7.iin
geslaoht) eh van Margaretha Thibault. (Náv. XX VI, blz. 42).
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Als weduwe woonde Barbara van Panhuys te Leiden,
waar zij hertrouwde in 1609 (eerste gebod te 'a-Gravenhage in de Groote Kerk 14 Juli) met Mr.Oasper
van
Vosbergen , Raad in den Hoogen Raad van Holland,
gecommitteerd
ter Admiraliteit,
zoon van Oasper en van
PetronelIa Noordhouek.
Uit hun huwelijk, zoover ik kan nagaan, 4 kinderen,
want behalve een zoon Johan die volgt, vindt men begmven te 's-Gravenhage
1624, Juni 1630 eu 22 Aug.
1631, drie kinderen van Jhr. Johan (van) (Hesse(n).

Il. Jan of Johan Hesse van Piershil, ook genoemd
ridder en edelman van den Prins van Oranje, (1) werd bij
opdracht van Vincent Annocqué als speciale procuratie
hebbende van Jan Lodewijcksz vau Driel verlijdt 25 Maart
1615 met de "A mbachtsheerlijkheid
en de Am bachtsgevoIge van den Uterlauden, gorssen, slijcken, ende aenwassen genoemt
den Ommeloep van Groot ende O1eyn
Piershille,
Puttermeer
ende del' Monickenlandt
in den
lande van Putte"
(Reg. Trefves A, kapittel Arkel, Putte,
fol. 40, Rijksarchief alhier).
Zijn eerste gebod ging in de Groote Kerk te 's-Gravenhage, 7 Juni 1626 met Oatharina van Oats, wonende te
Delft, geb
te
, overl, in 1634, begraven
ten J aeobijnaen,
(Kloosterkerk), te 's-Gravenhage, dochter
van Abel van Cats , heer van Bruëlis (Zeeland) en van
Oharlotte van Tuyl van Serooskerke. (Bat. ill., blz. 903).
Den 25 Mei 1636 ging in dezelfde kerk te 's-Gravenhage het 10. gebod van Jhr. Johan (van) Hesse, Heer
van Piershil
en Wen a ritmeester
(2j met Anna van
(1) In de beschrijving
van den Zeelandschen
adel, achter sommige
Cronyken
van Zeeland, zegt Smallegange:
"Hesse van Piershi l , is
dool' den Konink
van Engeland
in den glans van oude edelheit
herstelt."
(2) Op de lijst vastgesteld
op 29 December 1024, s:evoegd bij het
accoord van 26 Dec 1624, gesloten tusschen Pi-ins Mrunits en 16 Zeenwsche edelen, waarbij bedoelde edeleu aan Manrits en zijne opvolgers "marquisen
van del' Vere ", overdroegen
"al sullee regt en gel'echtigheyt
als hemluyden
oyt gecompetcert
soude mogen hebben en als nog sonde
competeren , om nelfens den marquis van del' Vere , als eerste edele,
in de vergaderine
van de hoeren Staaten van Zeeland te representeeren
het eerste lid, enz. ", komt als laatste persoon VOOr: Jan van Hes,
heel' van Piershil,
Wenn , edelman van den Prins van Oranje.

l
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Berchem, die 1655 nog in leven was; deze is ongetwijfeld Jhr. Johan de weduwnaar
van Cath. van Cats.
hoewel zulks el' niet bijstaat.
Uit het eerste huwelijk werden gedoopt te 's-Gravenhage in de Klooster Kerk :
1629, 20 Juli een kind van Jhr. Johan (van) Heese.
1630, 20 Juni
idem
1631, 22 Aug.
idem
1632, 8 Dec. Barbara in de Groote Kerk.
1634, 12 Jan. Margaretha in de Walen Kerk.
Van de vierde Barbara Hesse heb ik niets meel' gevonden; de 5de Margarethit Hesse komt als getuige voor
28 Maart 1658 en in het volgende jaar 1659, 3 Aug.
werd het l ste gebod afgPlezen in de Groote Kerk te
'sGravenhage
van Jhr. Thomas
Collepeper (Colpeper)
met Jonkvr.
Margaretha
(van) Hesse,
beide aldaar
wonende.
Onder de drie in de Kloosterkerk
te 's-Gravenhage
gedoopte, doch ongenoemde kinderen,
zullen wel moeten
gezocht worden:
10. Jhr. Johan Adolf; 20. Jhr Abel,
die beide hun vader als heel' van Piershil opvolgen, en
30. Charlotta
Hesse v Piershil, wier 10. gebod ging in
de Groote Kerk te 's-Gravenhage
1 Juni 1655 met
Jhr. Thomas Killegrew, kapitein,
wonende aldaar. (1) Uit
hun huw. werd gedoopt eene dochter Oharlotta Margaretha

°

Het contract met de lijst zijn door Steven Hurgronje, na zijn vertrek
van het congres te Soissons (1728) waarschijnlijk te Rijssel ontdekt
en gedrukt, te vinden bjj de \1auregnault, Jurisdique Obseroatien,
's-Gravenhage 1758, blz. 375 en volgende (Zeelandia Illustrata l ,
blz. 183-186).
In 1638 kocht gen. Johan een graf in de Kloosterkerk te 's-Gravenhage.
Volgens de registers der graven in die kerk, gedrukt in het Algemeen
Nederlamdeeli Familieblad, was dit gelegen in den lsten regel en
stond beschreven ten name van den rentmeester Johan Hallingh.
Den 22 Maart 163~ is dit graf verboekt op de naam Hans de Jode,
goudsmid en wederverboekt op de Name van d' WelEd Heel' Johan
van Hesse, Ridder, Heere van Piershil en 'Vena, in sijn leven Ridtmr.
Register 1. fo!. 235.
Volgens Register H, fo!. 266, is-dit graf op 29 Oct. 1674 overgeboekt op den naam van J or. A bel Hesse, Heel' van Piorshil.
Den 20 Junij 1689 is deze grafstede overgeboekt op den naam van
TT88rGovert van Sling!'lal:dt, secretaris VAn den Rand van Stat.e, enz.
(1) Charlotte woonde later in Engeland; zjj zette hare bezit.tingen
in Zeeland vast op hare kinderen doordien haal' man alles doorbracht.
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iu de Walen Kerk aldaar 28 )Iaart 1658, waarbij als
getuige voorkomt hare tante i\fal'garetha Hesse; doch ik
heb niet gevonden waar Oatharina ook eene dr. uit gezegd
huw. van Jhr. Johan v . Hesse geboren is, maar wel, dat zij
hu wde te 's-Gravenhago 2 Febr. 1655 (10. gebod in de Groote
Kerk aldaar 10 Jan. van dat jaar) met den derden Engelschman Jhr. Johan Sayer, luitenant-kolonel
(1 Nov. 1644 had
hij commissie verkregen als kapitein) beide wonende aldaar.
Uit dit huw. werden te 's-Gravenhage
gedoopt:
A. George,
21 Nov. 1655, (get.) Jhr. Joh. Sayer,
ridder (de vader P), Jhr. Abel Hesse, heer van
Piershil (oom) en Anna van Berchem (stief grootmoeder).
B. Robbert, 5 Jan. 1658, (geL) Robbert Honnywood,
Magdalena (Margaretha)
v. Vosbergen.
C. Charles, 24 Juli 1663, (get.) Charlotte
vrouw van Jhr. Thomas Killegrew.
Jhr.

v. Hesse,

Johan

van Hesaen)
is gestorven vóór 3 Nov.
toen werd de heerlijkheid van Piershil beleend aan z(jn zoon Jbr. Johan Adolf Hesse "bij dood
ende makinge van sijn vader Jhr. Johan voornoemd'.
(Hooge Overigheyt L. kap. Arkel, Putte, fol. 19.
Rijksarchief alhier.)

1638, want

Van dezen J ohan A dolf, die 26 Maart 1652. oud 24
jaren meerderjarig verklaard werd, hij zal dus het l ste kind
ZijLl, ged. 20 Juli 1629, heb ik niets meer gevonden; hem
was ook geen 1100gen ouderdom
toebedeeld
en waarschijnlijk is hij ongeh u wd gebleven,
althans hij heeft
geene nakomelingen
uagelaten , want 11 Juni 1653 was
zijn broeder Jhr. Abel Hesse met de heerlijkheid Piershil
beleend, "bij dood ztins broeders Jhr. Adolf voornoemt. "
(Liber Ruptura,
kap. Arkel, Putte, fol. 70
Rijksarchief alhier.)
Deze Heer van Piershil , was predikant te Kapelle in
Zuidboveland.
In 1660 vroeg hij aan de Staten van
Zeeland om "gegratificeerd
te werden met een ordinair
jaarl. predikanten
tractement '
doch dat werd gedificulteert
- huwde te
den
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met

J ohanna

Cabellau (leefde nog 1683), dochter van
en
van Cats
Uit hun huwelijk werden te 's-Gravenhage gedoopt:
10. Jan Adolf, 26 Mei 1655, (get.) Willem Cabillau,
Theophilus van Cats, Heer van de Co ulster, Anna
van Berchem;

20. Anna,

17 Jan.

30. GiUis,

geb. te Kapelle

1657, (get.) Jhr.

Jacob

v. d. Meer;

in Zuidbeveland;

40. qasper,
geb. te Kapelle (P) Hij kreeg 3 Sept.
1708 commissie tot kapitein bij het regiment gardes
te voet,
wordt
echter reeds kapitein genoemd
toen hij 1698 (10 gebod Groote Kerk te 's-Gravenhage 15 Juni),
huwde met Louise Hesselt van
Dinter, die aldaar woonde.
Ook Jhr. Abel is niet oud geworden,
want 7 Maart
1678 werd zijn zoon Jhr. Johan Adolf "bij dood zijns
vaders Jhr. Abel voornoemt ", verlijd met de heerljjkheid
Piershil.
(Hooge Overigheyt V, kap. Arkel, Putte, fol. 15
Rijksarchief, alhier.)
Deze Jhr. Johan Adolf woonde te Vere. waal' hij
16 Juni 1678 permanente raad, in 1679 en 1680 schepen
werd en sterft 27 Oct 1680 (Ermerins Vere, 3e stuk, blz. 146),
vermoedelijk
ongehuwd, althans kinderloos, want 1684,
21 Jan. werd de heerlijkheid Piershil achtervolgende
de
brieven van relief der Staten van Holland 19 Mei 1633
beleend aan zijn broeder Jhr. Gillis van Hesse
(Reg. Comaeta kap. Arkel, Putte, fol. 52.
Rijksarchief alhier.)
Jhr. Gillis voornoemd werd kapitein volgens commissie
van 2 Mei 1693 en bezat de heerlijkheid slechts tot 1 Nov.
1721 als wanneer el' mede verlijd werd Hendrik Pelt, oud
schepen van Rotterdam,
bij opdracht van den gemachtigde
van Jhr. Gillis Hesse.
(Quadruple Alliantie, kap. Arkel, Putte, fol. 46 •.
Rijksarchief alhier.)
Hij was gehuwd te Axel den 10 Sept. 1694 met Oorneliá (de) Crauwelaer,
gedoopt te Axel 28 April 1658,
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(get.) Jacob Campe van Bruhese, commandant v. Biervliet, Genoveva de Huybert, HOUW van comm Luchtenberg (Ned. Leeuw 1888, blo 86), dochter van Paulus
en Anna de Huybert (1).
Zijne kwartieren zijn:
Hesse van Piershil
Uabellau.
v. Panhuys.
v. Cats.

I-Iare kwartieren zijn:
Crau welaer.
de Huybert.
v. d. Meer v. Berendrecht.
Campe.

Vermoedelijk sti erf het geslacht
tak,
die Piershil
bezeten heeft,
uit; 'k heb althans niet gevonden,
heeft nagelaten.

Hesse, voorzeker den
met dezen Jhr. Gillis
dat hij nakomelingen

(1) Dochter van Herman de H, raadsheer en Oomelia van der Meer
van Berendrecht. De eerste Crauwelaar kwam te Axel uit Leiden
als schoolmeester.

's Gravenhage.

FRED. CALAND.

