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La Torre
Toch kon Brugge zich gemakkelijk aanpassen aan de nieuwe situatie. Zo groeiden Antwerpen
en Brugge eerder complementair dan in concurrentie. Zelfs in de tweede helft van de
zestiende eeuw was Brugge relatief gezien de meest commerciële stad van de Nederlanden,
ongeacht het feit dat Antwerpen als het ware uitgroeide tot nieuwe draaischijf van de
Atlantische wereld. Bewijs hiervan is de aanwezigheid van vreemde handelsnaties zoals de
Spaanse kooplieden die zich bijna uitsluitend toelegden op wol. Grote Spaanse
handelsfamilies waren onder andere Pardo, De la Torre en Aranda. Het huis van deze rijke
familie de la Torre is nog steeds intact en bevindt zich in de straat met de toepasselijke naam,
de Spanjaardstraat. (D’Hondt et al., 1999)

Beschrijving van het familiewapen van familie La Torre
Wapenschild La Torre: Wapen: in groen een gemetselde brug, waarop een geopende en
gedekte burcht, alles zilver, en vergezeld van twee toegewende, gouden leeuwen, staande op
de brug en met de voorpoten steunend tegen de burcht.
Belangrijke kleuren: groen (sinopel), goud (or, geel), zilver (argent, wit)
Bron van deze beschrijving van het familiewapen La Torre is het Centraal Bureau voor
Genealogie (CBG).

Mill
Beschrijving van het familiewapen van familie Mill
Wapenschild Mill: Wapen: in zilver drie zwarte adelaars.
Belangrijke kleuren: zwart (sabel), zilver (argent, wit)
Bron van deze beschrijving van het familiewapen Mill is het Centraal Bureau voor
Genealogie (CBG).

Cuijlenburgh
Beschrijving van het familiewapen van familie Cuijlenburgh
Wapenschild Cuijlenburgh: Wapen: gevierendeeld: I en IV in goud drie rode zuilen; II en III
in zilver een zwarte leeuw, rood getongd en genageld.
Belangrijke kleuren: rood (keel), zwart (sabel), goud (or, geel), zilver (argent, wit)
Bron van deze beschrijving van het familiewapen Cuijlenburgh is het Centraal Bureau voor
Genealogie (CBG).
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Wapen van Hummelo en Keppel
Het Wapen van Hummelo en Keppel toont: "een schild
van zilver beladen met drie st. jacobsschulpen van keel
geplaatst twee en een, het schild omgeven door het
randschrift, gemeentebestuur van Hummelo en Keppel".
[bewerken]

Geschiedenis

Er was al veel te doen rondom de naamgeving van de
nieuw te vormen gemeente in 1817. Laag-Keppel hoorde
vanouds bij het Richterambt van Doesburg en Hummelo
bij het Landdrostambt van Zutphen. In de Franse Tijd
waren zij immers aparte mairieën (gemeenten) geweest.
Het wapen van Keppel (drie Jacobsschelpen op een veld
van keel) zou na de herindeling niet meer gevoerd
worden, dat stond al vast. Na veel moeizame
vergaderingen en advies van de Hoge Raad van Adel in de wind geslagen was het idee om een
gedeeld schild te ontwerpen, waarvan het het eerste deel het wapen van Keppel zou moeten
zijn en het tweede deel een wit blazoen zou hebben met drie Jacobsschelpen, eventueel een
andere eenvoudig ontwerp op dat tweede deel of zelfs blanco. Mogelijk heeft de
gemeenteraad de brief niet goed begrepen, of willen begrijpen, want op 10 juli 1870 werd het
huidige wapen toegekend: het schild van zilver beladen met drie st. jacobsschulpen van keel.

Kasteel Keppel
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De Baenst
De Baenst was een middeleeuwse adellijke familie uit het graafschap Vlaanderen.

Een adellijke familie
stamwapen

Oorspronkelijk gaat het om een familie die de naam Van Cadsant droeg.
Vanaf het begin van de dertiende eeuw werden ze de Baenst genoemd.
Over de eerste paar generaties hebben de genealogen tot hiertoe niet met
zekerheid de filiaties kunnen vaststellen. Voor de eerste drie elkaar
hierna opvolgende generatiers lijken de gemelde data van geboorte en
overlijden wel enigszins problematisch.
De heren de Baenst werden specialisten in het indijken van polders en
werden hierdoor behoorlijk rijk. De indijkingen deden ze in de eerste
plaats om zelf gronden te winnen, maar ze deden het ook in opdracht van
anderen, onder meer van kloosters en abdijen.
Met de opbrengsten waren ze onder meer aankopers van feodale heerlijkheden, wat hun
aanzien en invloed in de maatschappij vergrootte. Hun oorspronkelijke thuis, die hun
uitvalsbasis werd, was Cadzand en Sluis. Van daaruit breidde de familie uit over het Brugse
Vrije, kreeg ook voet aan de grond in Brugge en werd opgenomen in de intieme kring van
raadgevers van de hertog van Bourgondië.
In de vijftiende eeuw bereikten verschillende leden van de familie hoogtepunten in hun
loopbaan. Ook al namen verschillenden onder hen gemeentelijke verantwoordelijkheden op,
toch ging de voorkeur meestal naar activiteiten in dienst van de vorst, de hertog van
Bourgondië. Bij conflicten tussen de steden en ambachten met de vorst, kozen leden van de
familie de Baenst meestal voor de prins.
In de zestiende eeuw verdween de familie stilaan uit het openbare leven en stierf langzaam
uit, in elk geval in de mannelijke lijn van naamdragers.
Naast het familiewapen treft met op grafzerken en grafmonumenten ook het familie-embleem
aan, met name een hand met stralenkrans.
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De Cock van Opijnen
Het geslacht de Cock begint met Roelof de Cock —
Rudolfus Cocus. Hij verkreeg in 1265 van Graaf Otto H
van Gelre ter leen de hoven (curtis) van Hyer = Hiern
(het latere Waardenburg), Opijnen en Neerijnen aan
de Waal in de Tielerwaard in wisseling van al zijn
goederen en heerlijkheden, die hij had liggen tussen
de Linge en de Lek. Wij kunnen deze Roelof
beschouwen als de stamvader van de geslachten :
de Cock van Waardenburg

de Cock van Opijnen
de Cock van Neerijnen
de Cock van Beest
de Cock van Haeften

de Cock van Delwijnen
de Cock van Nijenbeke
de Cock van Broeckom

In ongeveer 1600 gaat een tak, rechtstreeks afstammend van Roelof, naar Brabant en het zijn
de lotgevallen van deze tak, die ons thans bezig houden. Eerst even een kleine stamreeks, voor
algemene oriëntatie :
I. Roelof de Cock, bovengenoemd, huwde met Alyt van Ochten, heer Ricoltsdochter. Hij
overleed in 1312 of 1313 als heer van Waardenburg, Opijnen en Isendoorn. Zijn zoon Hendrik
volgt.
II. Hendrik de Cock, ridder, bezat Hyer en Opijnen. Hij huwde tweemaal, in 1292 voor de 2e maal met
Elisabeth van Rossbin, dr. van Goossen. Zoon uit 2e bed volgt.
III. Johan de Cock van Opijnen, ridder, huwde Alyt van Baer (of Baex). Hij sneuvelde in 1334 in de
oorlog tegen Holland. Zoon Arend volgt.
IV. Arend de Cock van Opijnen, ridder in 1341, huwde Geertruy van Broeckhuysen. Hij overleed 10
mei 1363. Zoon Johan volgt.
V. Johan de Cock van Opijnen, ridder, in 1364, diende de Hertogen Reinoud, Eduard en Willem van
Gelre tot zijn dood toe. In zijn tijd werd het huis te Opijnen door de Brabanders ingenomen en
verbrand. Hij huwde Aleidis van Overrijn en hij overleed in 1392. Zoon Johan volgt.
VI. Johan de Cock van Opijnen, ridder, had grote twist met zijn oud-oom, domproost van Utrecht. Hij
beleende in 1392 het huis en de heerlijkheid van Oyen uit de tol van Maria van Brabant, hertogin van
Gelre. Hij huwde Rosella van Buyren, heer Allerds oudste dochter. Hij overleed in 1396.
Zoon Arend volgt.
VIL Arend de Cock van Opijnen huwde voor de 2e maal met Christine van der Horst. Zoon Arend
volgt.
VIII. Arend de Cock van Opijnen huwde in 1437 Catharina van Hemerd. Uit dit huwelijk o.a. zoon
Johan, die volgt.
IX. Johan de Cock van Opijnen de Rijke huwde in 1474 met Elisabeth van Ranst, dr. van Hendrik
Frederik van Ranst, heer van Boxtel en Kessel. Zoon Johan volgt.
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X. Johan de Cock van Opijnen tot Tiel, schepen en burgemeester aldaar, huwde tussen 1509 en 1514
Rembalda van Coenen (Neringen to Tijl). Zoon Jacob volgt.
XI, Jacob de Cock van Opijnen, schepen van Tiel, huwde 28-12-1564 (huwelijksvoorwaarden) met
Walburg van Malsen. Zoon Johan volgt.
XII. Johan de Cock van Opijnen, overleden ca. 1654, huwde 28-10-1601 met Anna van Vladerakken,
dochter van jonker van Vladerakken, heer van Geffen en van.... van Stakenbroeck. Zij overleed ca.
1647.
Deze telg van het twaalfde geslacht van de Cock van Opijnen is het nu, die in Brabant terecht komt.
Wij zullen vermelden wat wij zoal vonden (met bronvermelding) over dit geslacht in onze provincie.
Allereerst de kinderen van Johan met Anna van Vladerakken
:
1. Anna de Cock van Opijnen, geboren 25-9-1602 huwde Jhr. Joost Vygh, heer van Isendoorn,
President van het Hof van Gelderland.

2. Jacob, geb. 13-9-1603, leefde maar zes uur.
3. Walburg (Maria), geb. 5-3-1605.
4. Jacob de Cock van Opijnen, geb. meidag 1607, in dienst bij de Roomse Keizer, liet bij
vroegtijdig overlijden de heerlijkheid Geffen na aan zijn jongste broer. (Philips z.o.). Hij
overleed ca. 1638.
5. Margaretha, geb. 15-5-1606. Jong overleden.

6.Antonius, geb. 26-9-1608, overleden in 1636.
7. Johan, geb. 5 (of 15)-4-1610.

8. Johan, geb. 27-5-1611 en spoedig overleden.
9. Philips, geb. 6-4-1614, volgt XIII.
XIII. Philips de Cock van Opijnen, geb. 6-4-1614, overleden 17-10-1669 bijgenaamd van

Vladerakken. Hij was heer van Geffen en van het leenhuis te Nuland. Hij huwde in 1640
Geertruida van Rijsenburg (burch), dr. van Joost en Geertruida van Renesse. Hij had in 1638 een
proces aanhangig voor de Raad van Brabant over de heerlijkheid Geffen. (Volgens een andere
bron nl. een manuscript van ±. 1750
door mij geraadpleegd in het rijksarchiefdepót te Arnhem trouwde Geertruid van Rysenborch, dr.
van Justus van Rysenborch en Geertruid van Renesse in 1639 met Philips de Cock van Opijnen.
Hij werd geboren op 6-4-1614 en overleed op 17-10-1660. Hun kind Maria Anna Geertruid de
Cock van Opijnen huwde Johan Jacob van Heemskerk van Bekesteyn, na dood van zijn vader op
23-1-1714 beleend met Ryzenburgh. Hij was de zoon van Cornelis Frangois en Geertruid Berntsdr.
van Rijsenborch.)
Uit dit huwelijk drie kinderen :
1. Jacob Jan de Cock van Opijnen van Vladerakken, volgt XIV.
2. Johan de Cock van Opijnen.
3. Berend de Cock van Opijnen.
XIV. Jhr. Jacob Jan de Cock van Opijnen van Vladerakken verkocht in 1678 met medewerking van
zijn broeders en zijn moeder als tochteresse de heerlijkheid Geffen aan Mr. Christiaan van Berensteyn,
pensionaris van 's-Hertogenbosch. Jacob Jan. schijnt daarna geheel „in verval" te zijn geraakt, want in
de registers van ds Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch vindt men aangetekend,

dat hij van zijn lidmaatschap daarin afstand heeft gedaan tegen geldelijke vergoeding. Hij
overleed in 1711.
Behalve deze leden van dit uitstervend geslacht, zijn er in Brabant nog andere leden de Cock
van Opijnen geweest:
Johan de Cock van Opijnen, generatie IX, bijgenaamd de Rijke, had 7 kinderen. Zijn jongste
dochter Walraven de Cock van Opijnen huwde Arend Heim, zoon van Johan (Jan) Heim en....
van Geell.
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In Bloys van Treslong Prins, Geneal. en Herald. Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der
prov. N.-Br. 1924. deel II vindt men op p. 237, dat in de muur van het kasteel Maurick te
Vught een zerk is ingemetseld, afkomstig uit de voormalige St. Pieterskerk te Vught, waarop
het alliantiewapen
Heym x de Cock van Opijnen en acht kwartieren, waarvan nog te onderscheiden :
Heym de Cock
v. Gheel Boxtel — (zie generatie De Cock IX de Cock v. Opijnen)
Hier leet begve Joncker Aert Hym sterf Ao XVC en L X II (en Jonckvr. Walrave de Cock van Opiné
sy
huisvr) sterf Ao XVC en LV XX Oct. (Zie ook Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse v. Ysselt, De voorname
huizen en gebouwen te 's Bosch II, p. 268).
Uit dezelfde bron : p. 123 Kerk v. h. klooster te Oisterwijk: Wapenbord 2 : Wapen doorsneden:
Boven op goud drie blauwe dwarsbalken ; beneden op zwart drie zilveren ringen (Boisot) en de
kwartieren :
Boisot de Ia Torre
Tassis Cock van Opijnen
Dit bord betreft Jacques Boisot, zoon van Karel en Adriana de la Torre (Jacobsdr ex Adriana de Cock
van Opijnen. Ofschoon wij over zeer veel gegevens de Cock beschikken, kunnen wij deze Adriana niet
thuis brengen.

Uit de reeds meermalen genoemde bron vindt men op p. 90 (deel II), dat in de voormalige
kerk te Nuland een wapenbord hing met het volledige wapen de Cock van Opijnen, t.w.
Chatiïlon met een goud-genagelde rode uitkomende leeuw in het (gouden) schildhoofd. Obiit
23-2-1668.
Wij weten niet wiens sterfdatum dit is.
Over het wapen zelve het volgende :

Het Chatillon-wapen : rood, met 3 palen van vair en een gouden schildhoofd, is voor de
Tielerwaard een typisch streekwapen.
(Zie Sibbe I p. 221). Alle Cock's voeren het, met variaties. Deze ,,Franken"geslachten kunnen
uit Chastillon stammen. Een zeer interessante kwestie, die nadere studie eist.
Brab. Leeuw I, 1952, p. 11 enz. geeft een grafsteen van Johan Inge-Nulandt met het kwartier
de Cock van Delwijnen. Ook dit geslacht stamt uit Rudolf de Cock. Op p. 213 wordt nog iets
nader ingegaan op deze grafsteen.
Wij hebben dus gezien, dat diverse leden van het Gelderse de Cock geslacht in Brabant
terecht zijn gekomen. De rechts en links in de literatuur voorkomende losse gegevens te
hebben samengebundeld in stamboom verband, was de bedoeling van deze kleine publicatie.
Oss. A. Ottevanger.

Kerskoff
Beschrijving van het familiewapen van familie Kerskorff
Wapenschild Kerskorff: Wapen: in blauw een beurtelings gekanteelde, gouden dwarsbalk.
Belangrijke kleuren: blauw (azuur / lazuur), goud (or, geel)

