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Overzicht Johan Van Bemmel Alard Willems 

Johan Allards van Bemmel  
Kinderen  uit 1.  Margaretha Dachverlies         a.  Anna X Johan van Brienen 
uit  2.  Bertha van Meeckeren      b. Alard  c. Heymerick  d. Sebastiaen  e. Baltazar 

1. Allard Willems van Bemmel   
X  Gijsberta van Randwijck 
           
2. Alijd  X Herman van Wijhe 

Willem van Bemmel     
X Elisabeth van Overrijn 

Alard van Bemmel                              
X Wobbe Aelertsdochter van Wees 

Johan Alertszoon van Bemmel  
huwt   1.  Aleidt Hack    
             2. Derrica van Randwijck 
kinderen:                   
1. Goossen 
2. Aleijd  X Henrick v. Doornick 
3. Gijsbert 
4. Albert 
5. Evert (heeft zoon Albert) 
 

Gijsbert I van Randwijck huwt 
1e. Lijsbeth Pieck + 1436/37. 
2e. Lijsbeth van Dornick. (+ na 1457) 
3e. Relatie met een ongeh. vrouw 

 

Gijsbert II van Randwijck  B (uit 3)huwt 
1. Geertruidt Voss (van Swartzenberg)   
2. Johanna Vonck (van Dornick) 
uit Geertruidt: 
a. Geurt 
b. Rutger X Johanna van Wees 
uit Johanna.:  
a. Barta  X  Bartolomeus van Eck 
b. Gijsberta  X  Allard Willems van  
    Bemmel 

 

Uit Rutger v. R.  X Johanna van Wees 
Joost van Randwijck X Anna van der Stade 

Henrick van Doornick  
x Aleijd van Bemmel 
Kinderen: 
1. Willem Bor 
2. Henrick 
3. Agnes 

 

1. Willem Bor van Doornick 

Zoon uit een onbekende relatie? : 
 Johan Bastaard 
van Bemmel 
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Fragment genealogie Johan van Bemmel X Margriet Dachverlies 
 
Bovenstaande Johan van Bemmel  is een zoon van Alard Willems van Bemmel. 
Dat het in kaart brengen van deze familie Van Bemmel nogal wat problemen oplevert, komt omdat 
er nogal wat naamgenoten voorkomen. Een uitglijder is daarom gemakkelijk gemaakt. 
 
Er blijken op internet op over deze Johan nogal wat interpretaties  te staan die echter zeer gebrekkig 
of helemaal niet onderbouwd blijken. 
 
De belangrijkste misvattingen:  
 
1.  Johan Goossensz van Bemmel of zelfs Johan (alias Frans) Goossens van Bemmel 
 
2. Van Sasse van Ysselt,  geschiedschrijver van Den Bosch schrijft: 
“Margaretha Dachverlies, die huwde met Jan van Bemmel en hem schonk eene dochter Anna,  
  alsmede een zoon Sweder van Bemmel.”(Met verwijzing naar  Bossche schepenakte van 1530) 
 ( Zie Bossche Encyclopedie)  In een akte uit 1530 wordt echter alleen  Anna als kind genoemd, maar 
geen Sweder. Deze Sweder moet van een andere tak zijn. Hij is in  ieder geval  geen zoon van 
Margriet Dachverlies. (zie verderop  de akte van 13 december 1530) Deze Sweder van Bemmel   (ook 
Johanszoon!!)    bezat diverse goederen in de omgeving van Den Bosch. 
 
3. Ook wordt deze Jan van Bemmel wel genoemd als zoon van Albert v. Bemmel en Stina 
Valkenaer. 
 
Dat dit ook niet klopt, zal blijken uit diverse grafstenen en wapenborden. 
Met name die van Heimerick van Bemmel maken veel duidelijk. 
*************** 
 
             Johan Alard Willems van Bemmel 
 
Deze Johan was een zoon van Alard Willems van Bemmel en Gijsberta van Randwijck. 
Alard Willems van Bemmel was een zoon van Willem van Bemmel en Elisabeth van Overrijn. 
Willem van Bemmel was een zoon van Alard van Bemmel en Wobbe Aelertsdochter van Wees. 
 
1457 Dezember 21 Alart van Bemmel, oyms soen des Goissen, tot des selven Goissens van Bemmel 
behoif …………… 
Uit dit stuk kan gehaald worden dat deze Alart een zoon was  van  Willem, die broer was van Johan 
van Bemmel, de vader van Goissen. (Zie het overzicht) 
 
Zowel bij Van Rhemen als Buchel- Booth vinden we deze lijn terug. 
Buchel- Booth  vermeldt ook  een zuster van Alard Willems, genaamd Alijd van Bemmel, gehuwd met 
Herman van Wye. 
Dit lijkt goed mogelijk: 
1490 Schadeloosbrief van Herman van Wy de jonge en zijn vrouw Alijt van Bemmel voor Henrick van 
Doirnick ter zake van een borgtocht ten behoeve van Alert van Bemmel Willemsz.  
(1172 Huis Vornholz nr. 642) 
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Johan Alard Willems van Bemmel is voor zover mij bekend twee maal gehuwd geweest.  
 
A. 
 
Eerste  huwelijk:  
Met Margaretha Dachverlies.  Dochter van Jan en Gooswina van Varick. 
 
Vanaf 27-01-1488 genoemd: 
Margriet wittige dochter Jans Dachverlies vanden zelven Jannen ende joffr. Goessen synre 
huysvrouwe dochter Henricx van Varick te gader gewonnen - 12 RG. 
(SAH OSA 2697 | f 108v | Pensioenboek (Bossche encyclopedie) 
 
Zij krijgen samen 1 dochter:   Anna van Bemmel 
 
Fragment Bossche Schepenakten: R 1314 folio 276 van 13 december 1530 
"Also ten anderen tijden joffr. Anna van Bemmel met consent ende bij wesen Jans van Bemmel 
haeren vader eenen accoorde afschijdinge gemaeckt heeft met Henricken Dachverlies haeren oem 
aengaende het derde gedeelte van allen…..erffelijcken en haefelijcke der selver aengecomen naar 
doot zaligher joffr. Gooswina achtergelaten weduwe Jan Dachverlies haeren oudenvader ende 
moeder…etc." 
Fragment Bossche Schepenakten: R1314 fol. 300 van 9 april 1531 (hier worden de drie erfgenamen 
genoemd) 
Alsoe zekere questien ende differenten opgeresen zijn geweest nae der doot jonkvrouw Goeswina 
wedue wilner Jan Dachverlies tusschen Henricken soon wilner Jans Dachverlies voorsz. ter eenre 
ende joncfrouwe Anna van Bemmel, dochter wilner Jans van Bemmel, van denselve Jannes ende 
joffrouwe Margriet sijne huijsvrouw, dochter wilner Jans Dachverlies voirsz. ter anderen zijde . 
…….Ende joncffrouw Lijsbet wedue wilner Walraven soen wilner Jans Dachverlies, dochter Gerits 
van Rijswijck ende denselven Gerits van Rijswijck ende denselve Gerit met hair ende name ende 
vanwege van heuren kijnderen bij haer ende voirgen. Walraven wettelic verweckt ter derden zijde, 
aengaende allen de verstorven gueden bij den voorsz. Jannen Dachverlies ende joffr. Goeswine sijne 
huijsvr. dochter wilner Henrick van Varick achtergelaten, etc. etc. Zij bevestigen een overeenkomst 
met elkaar aangegaan te zijn.  
(wilner (wijlen) Jans van Bemmel is abuis want hij wordt in 1533 weer genoemd bij de huwelijks lieden voor Anna van 
Bemmel) 
 
Anna van Bemmel is gehuwd geweest met Johan van Brienen tot Biessel. 
Ze krijgen samen 1 dochter:  Bartruid van Brienen. Deze huwt Hessel van Lawick. 
 
****************** 
B. 
Tweede  huwelijk van Johan Allards van Bemmel : 
Met Bertha van Meeckeren.  Dochter  van Heymerick en N. van Druten. 
 
Zij kregen waarschijnlijk: 
4 zoons: 1. Alard  2. Heymerick  3. Sebastiaen   en  4.  Baltazar   van Bemmel 
1 dochter:  Gijsberta  
 
 1523 mrt. 8  Akte van koop door Johan van Bemmel en zijn vrouw Bart van Mekeren van Aernt van 
Bueren, pater, Henrick van Weess, mater, zuster Agnes Freyse, procuratrix, en het zusterklooster te 
Rhenen van 1 morgen land met 2 roeden dijk te Hien. 
(Cartularium van de akten betreffende de goederen van het St. Agnietenklooster te Rhenen, 1360-1540)  (116v-
117r) 
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1555 De ambtman van Nederbetuwe, Claas Vijgh, gaf daarop de volgende lijst van “ritterschap” die 
op de landdag te Nijmegen niet verschreven waren geweest: 
“Heymerick van Bemmel, Sebastiaen van Bemmel, Baltazar van Bemmel, woenende t’samen in oers 
vaders huys, zaliger Johans van Bemmel. (Uit CBG jaarboek 1993) 
 
Oudste??  zoon Alard  is wordt in 1555 niet genoemd. Toch is het zeer aannemelijk dat hij bestond. 
Hierna volgen een aantal aanwijzingen: 
 
* Anna, oudste dochter uit Margriet Dachverlies kan genoemd zijn haar naar grootmoeder Johanna 
Vonck van Doirnick. Het ligt zo ook voor de hand dat de oudste zoon Alard genoemd werd. 
 
*  Ablaing (Deel  1 blz. 8) vermeldt Alard als zoon van Johan van Bemmel en zijn vrouw Bart van 
Mekeren.   Hij huwt met Maria van den Steenhuys.  Johan van Bemmel is hier ook zoon van Alard 
Willems van Bemmel . 
 
*  Van Rhemen  doet dit ook, maar kent hem niet bij zijn naam Alard, maar geeft wel zijn huwelijk 
met Maria van den Steenhuys aan. 
 
* Alardt van Bemmel , zoon van J.   27-7-1601 Ontvangsten  Luijgelt   Bemmel    
(Folio 13 280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land, inv.nr. 551) 
 
* 17 jan 1553 Alart van Bemmel is huwelijksvriend bij Bartruid van Brienen X Hessel van Lawick. 
Bartruid van Brienen was de dochter van Anna van Bemmel en Johan van Brienen tot Biessel.   
Alart van Bemmel (halfbroer van Anna v. B.) zal daarom de oom geweest zijn van Bartruid. 
(0421 Huis Oolde  57 a)  
 
* In mei 1560  is er een magescheid  
Hessel van Lauwijck als man en momber van zijn huisvrouw Beerta van Brienen en Henrick,  
Wolter en Johan van Brienen, alle nagelaten kinderen van de selige Johan van Brienen maken een 
magescheid. Hierbij zijn aanwezig Henrick van Brienen, Hessel van der Lauwijck, Seyno van Brienen, 
Gerardt Ingen Nuland, Heimerick van Bemmel (oom van Beerta) en Derick van der Lauwijck 
(Harderwijk Recognitieboek nr. 135 1560-1568 mei 1560 fol.18v) 
 

 
 
Heimerick van Bemmel aanwezig bij het magescheid van 1560. Van hem vond ik een wapenbord en 

een grafzerk. Dit geeft overduidelijk zijn afkomst aan. 
 
 
* 30 Juni 1570 Getuigen bij het magescheid tussen de 2 zonen van Johan van Cattenburch Floriszn uit 
zijn tweede vrouw  waren Alard van Bemmel en Heimerik van Bemmel  
(NL  1915 kol. 325 Betreft: Johan van Cattenburch Floriszn.  ) 
Alard en Heimerik v. B. worden weliswaar geen broers genoemd, maar kunnen dat wel degelijk zijn, 
omdat ze samen worden genoemd in een familieaangelegenheid. 
 
17-9-1558 Joffer Gijsbert van Bemmel naegelaten weduwe Berndt Hackfoirt zaliger, mit Alart van 
Bemmel oere gekoren mobe, heefft volmachtich gemact, Berndt Hackfoirt Floriss, Henrick Luijckens, 

https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-2&id=2132340510
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Floris Derickss oere diener enJohan Henrickss samentlick en ellick besonder aller oer saeck die sij 
inden gericht van Elst, en inden ampt van Overbetouwe te doen heefft, to wijnnen en to verliesen. 
(ORA Overbetuwe, Gerichtsprotocol Bank van Elst, inv. 292, fol. 113) 

 
Wapenborden die de verbintenissen Van Bemmel - Van Meeckeren 

en Van Bemmel – Dachverlies weergeven. 
 

                    
 
     Bemmel     Meekeren   Bron: Buchel-Booth  
 Randwijck     Druthen   kwartieren Bartruit van Brienen 
 Overrijn     Druthen   Opvallend dat Randwijck overgeslagen 
 Vonck van Doirnick    Sandwijk   wordt. 
 
1e afbeelding uit: 
J.M. de Lange, Wapenboeck, familiewapens, rouwborden en grafschriften omstr. 1725  blz. 226   via CBG 
 
Dit zijn de kwartieren van Heymerick van Bemmel, zoon van Jan  en Bertha  van Meeckeren. 
(Let op:  hier stond Vonck van Doirnick) 
 
Om de juistheid van bovenstaand wapenbord te bewijzen: 
 
Uit Leenkamer Culemborg: Avezaath 196.  
6 morgen met een hofstede in Oud Avezaath (1570: in het ambt Nederbetuwe), genaamd Oeden 
hofstede...etc. 
…………………… 
6-12-1494: Allard van Bemmel Willemsz. voor Elisabeth van Overrijn, zijn moeder, zuster van heer 
Wouter van Overrijn, 4775 p. 146. 
12-12-1505: Floris van Beesd, 4775 p. 145. 
16-4-1506: Evert Schull Hendriksz. bij overdracht door Allard van Bemmel, te komen op Fransje, zijn 
dochter, 4775 p. 146. 
15-5-1514: Floris van Beesd, 4775 p. 145. 
24-8-1514: Jan van Bemmel bij dode van zijn vader, 4775 p. 146. 
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Hiermee is bewezen dat deze  Johan van Bemmel een zoon was  van  Allard van Bemmel Willemsz.  
en Elisabeth van Overrijn Woutersdochter.  Allard zal ca 1514 overleden zijn. 
 
Drie maanden eerder ontving Johan nog een leen van Culemborg: 
Hier wordt hij ook nog eens Johan van Bemmel Allardsz genoemd. 
 
Repertorium op de lenen van de hofstede Culemborg  1251-1648 (1669) door J.C. Kort 
3. De tiende van Ravenswaay, genaamd Gheweren, groot 12 à 13 morgen, (1536: oost: het blokhuis 
van Ravenswaay, zuid rondom: de Donkerstraat, west: de graaf van Buren tot de hofstede van 
Adriaan Jerefaas en daarvan noord door de bandijk tot de Rijnstroom). 
 
10-4-1485: Elias van Eck bij verzuim, Rijkarchief Arnhem, Heren van Culemborg, 4775 fol. 82v. 
22-4-1514: Johan van Bemmel Allardsz. bij overdracht door Elias van Eck, 4775 fol. 82v. 
1-.-1536: Jan van Brienen voor Berta, zijn dochter, bij dode van An(na) van Bemmel, haar moeder, 
4777 fol. 41. 
6-5-1562: Hesselt van Lawijck voor Berta van Brienen, zijn vrouw, 4777 fol. 41. 
 
De hierboven  genoemde Elias van Eck was een volle neef van Johan van Bemmel Allardsz. 
Een uitleg volgt hieronder: 
 
Allard van Bemmel Willemsz was gehuwd met Gijsberta van Randwijck. 
Gijsberta van Randwijck was een dochter van Gijsbert van Randwijck 
 
Gijsbert van Randwijck was een in 1484 gelegiteerde  zoon van Gijsbert van Randwijck en een 
onbekende moeder.  
Hij huwde:  
1. Geertruidt Voss (van Swartzenberg) (+ ong. 1468)   
2. Johanna Vonck van Doornick (+ na 1482) 
 
Kinderen uit  
1e huwelijk:  
1.  Rutger   
2.  Goert    
2e huwelijk:  
3. Bata (Beatrix)  X  Bartholomeus van Eck 
4. Gijsberta  X  Allard van Bemmel Willemsz. 
 
1469  Akte waarbij Gijsbert van Randwijck en zijn vrouw Johanna Vonck aan zijn voorzoons bij 
Truyde (Voss) , Gerrit en Rutger van Randwijck, voor het versterf van hun moeder en hun 
grootouders Gerrit Voss en Jutte al hun goederen en rechten in de kerspelen Randwijck en Heteren 
afstaan, 1469. 1 charter en 1 stuk.    N.B. Met een 18de-eeuws afschrift. (0609 Familie Van Randwijck 1  Gelders archief 
nr.23) 
 
1482  Akte waarbij Goert van Rantwick Gijsbertsz., Bartolmeus van Eck Bartolmeusz. en Aillert van 
Bemmel Willemsz. beloven hun broeder en zwager Rutgher van Randwick Gijsbertsz. schadeloos te 
zullen houden voor al hetgeen hem overkomen mocht in dienst van de hertog van Kleef, waarin hij 
getreden is om het versterf van hun vader beter te kunnen beschermen, 1482. 1 charter 
(0439 Huizen Waardenburg en Neerijnen   1.1.2.08. Familie Van Randwijck  nr. 871) (kopie downloadbaar Gelders  Archief) 
 



6 
 

Copyright Bert Berings en Genbronnen                Versie september 2020 

1491 Acte van overdracht door Willem van Eck aan Elys van Eck van zijn aandeel in de hofstad, groot 
omtrent 13 morgen, welke wijlen zijn vader Bartolomeus van Eck gebruikte, en van zijn kindsdeel of 
1/7 deel van de Echteltse kamp. (afschrift).       
( 1: Oud archief 1200-1815     2: Stukken waarvan het verband met de Duitsche Orde niet duidelijk is 
Archief Duitse Orde te Utrecht     Inventarisnummer: OA.3113.0) 
 
 De grafzerk van  Heymerick van Bemmel en Anna van Meerten 
(1550-1600)  in de St. Lambertuskerk te  Ingen Helaas alleen de familiewapens zonder namen. 
Zie ook bovenstaand wapenbord) 
 
Heymerick voert van vaderskant Bemmel- Randwijck 
En van moederskant Meeckeren en ?????Druten????? (of Doornick?) 
 
Opvallend is dat de staande leeuw (Randwijck) hier heraldisch naar links gekeerd is. 
Normaal is die leeuw heraldisch naar rechts gekeerd 
De leeuw naar de andere kant gekeerd betekent vaak bastaardij. 
 

 
 
* Bij broer Baltes zijn de kwartieren duidelijker gerangschikt.  
Den Hoogh Eedel gebooren Baltes van Bemmel sterft Den 3 Juny a” 1662. 
  
Bemmel                      Domselaer 
Mekeren                     Hackfort 
Randwijck                   Broeckhuysen 
Doorninck                   Ruyter 
Overrijn                       Deelen 
Renesse vd A              Mekeren 
Nulandt                       Gent 
Wijhe van Hernen     Lynden 
 
Grafzerken kerk van Andelst.  Uit Wapenheraut 1917 blz. 166. 
R.F.P. de Beaufort en Herma M. van den Berg, De Betuwe 2011 blz. 363 
 
 
Ook bij Baltes is de leeuw naar heraldisch naar links gekeerd. 
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Zoals reeds gemeld,  was   Allard van Bemmel Willemsz.  gehuwd met Gijsberta Randwijck. 
Dochter van Gijsbert van Randwijck en Johanna Vonck van Doornick. 
Opvallend is dat op deze grafstenen  het wapen Doornick wordt afgebeeld. 
 
Deze Gijsbert van Randwijck was dus een onwettige zoon die gelegitimeerd werd.  
 
16 Januari 1464  Legitimatiebrief  voor een Gijsbert van Randwijck, geboren uit een gehuwde man 
en een ongehuwde vrouw, wiens ouders overleden zijn, krachtens Keizerlijke volmacht volledig 
gelegitimeerd. Hij wordt zò gewettigd, dat hij met zijn uit wettig huwelijk gesproten broeders en 
zusters zal medeërven, en dat de vlek van onwettige geboorte geheel van hem wordt weggenomen. 
Wij hebben hier dus te doen met een wettiging ,in goede en bloede”, zoals het Gelderse landrecht dit 
eiste, waarmee aan de gelegitimeerde de staat van wettig kind door het daartoe bevoegd gezag 
volledig wordt toegekend.  ( NL 1930 kol. 258 e.v.) 
 
 
1471 Verklaring van Gaert en Rutger van Randwijck, gebroeders, Bartholomeus van Eck en zijn 
vrouw Bart van Randwijck, Allart van Bemmel en zijn vrouw Ghijsbert van Randwijck, dat zij de 
door hun vader Gijsbert van Randwijck Gijsbertsz. en diens vrouw Johanna Vonck vastgestelde 
magescheid zullen nakomen.  ( 1 charter en 1 stuk  (0609 Familie Van Randwijck 1 nr. 25 Gelders archief) 
 
********************************************************* 
C. 
 
De huwelijksvrienden bij het huwelijk van Anna van Bemmel X Johan van Brienen  
 
     
7 mei 1533 [op woensdach den soevenden dach in den Mey]     Johan van Brienen en Johan van 
Bemmell van wegen zijn voordochter Anna van Bemmell, die hij gewonnen heeft bij zalige Joffer 
Margriet Dachverlyess zijn vorige huisvrouw, maken huwelijksvoorwaarden, ten overstaan van 
Seyno van Brienen, Sweer van Brakell en Johan van Lyenden van wegen den bruidegom, en Willem 
Bor Heer in Doerninck, Joest van Randwyck en Aelbert van Bemmell van wegen de bruid. 
Johan van Brienen brengt aan al zijn reede on onreede goederen geschat op derdehalf honderd 
Philippus gulden jaarlijks, benevens huis, hofstad en kamp in de Vrijheid van Harderwijk; de bruid 
brengt aan de 100 Philippus gulden jaarlijks, uit haar moeders versterf, welke haar oom Henrich 
Dachverlies krachtens schepenbrief van 's Hertogenbosch haar jaarlijks schuldig is, en voorts een 
tiende in het kerspel Ravenswaay, zijnde een leen van Culemborch 
Inv.no. 5. Op perkament, bezegeld door den bruidegom, den vader van de bruid en de 6 
huwelijkslieden, zijnde alle zegels aanwezig behalve dat van J. van Randwyck. 
 
Johan van Bemmel (Alards) nam als huwelijksvrienden mee:    
1. Willem Bor Heer in Doerninck   en   2.  Joest van Randwyck 
Dat zij  “maeghen”  waren valt af te leiden uit het volgende. 
 
12 April 1509.  Willem Bor, her in Doirnick, Henrick van Doirnick, gebrueder, Derick van Stephrade en 
Agnese van Doirnick, echte huijssvrou Dericks vurss. maken een tweede schikking omtrent de 
goederen en schulden nagelaten door hunne ouders Henrick, heer to Doirnick en Jouffr. Aleijdt van 
Bemmell; ten overstaan van Steven van der Capelle, ter tijt Amptman van Overbetue, Goissen van 
Bemmell, Arnt van der Lawick, Steven van Lienden, Jasper van Lienden, her tot Hemmen. Herman van 
Wij, Alert Hackfort, Alert van Bemmell Willemss en Joist van Randwijck, als magen en vrunden. 
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Dan moeten we  Aelbert  van Bemmell nog plaatsen. 
Die kan een  zoon  geweest zijn van Evert van Bemmel , die weer een zoon was van Johan van 
Bemmel en Derica van Randwijck . (zie schema)  
 
1481 Magescheid tussen Willem van Culemborch voor zijn vrouw Cuners van Lienden (eerder weduwe 
van heer Ott van Bylandt), Goissen van Bemmel en Henrick van Doirnick voor zijn vrouw Aleid van 
Bemmel, over de goederen in Hien en Dodewaard, hun toegevallen en scheiding met de erfgenamen 
van Gijsbert, Aelbert en Evert van Bemmel, en die op hen vererfd zijn van Johan van Bemmel en 
diens vrouw Derick .    (Nr. 623 Huis Vornholz) 
 
Millingen. 45 Margen lants, gelegen up Zeland, mit der tobehoir 
Evert van Bemmel, namens zijn vrouw Elisabeth vnd., 1477 April 16. 
Ailbert van Bemmell, na doode van zijn vader Evert, en na verzuim, 1513 Januari 17  
(Lenen huis Bergh 290) 
 
De huwelijksvrienden bij het huwelijk van Bartruit van Brienen en Hessel van Lawick. 
 
17 jan 1553  "Wij joffrou Jelis vid(u)a Marthena weduwe zalige Ernst van der Lauwick ende Anthonis 
van Egmont teser tijt gekoren voer mijnen momber,  Kaerll van Lennip, Udo van der Lauwick, richter 
thot Wagenijnghen ind Dirck van der Lauwick ther eenre sijden en wij Johan van Breijnen (vader), 
Johan van Bemmell (oom!??!), Seijno van Brijenen (oom), Wolter van Brijenen (broer?) en Alart van 
Bemmel (oom) ther ander sijden doen kond allen luden.....etc." (Gelders Archief, Archief Huis Oolde,  
Inv.Nr. 5 charter reg. Nr. 57a) 
 
************************************************************ 
D. 

Er werden 2 takken Van Bemmel verward. 
 
Volgens Van Sasse van Ysselt,  geschiedschrijver van Den Bosch hadden Margaretha Dachverlies en  
Jan van Bemmel  ook een zoon,  Sweder van Bemmel genaamd. 
 
Reeds  is aangetoond dat hij géén zoon kan zijn geweest van  Margaretha Dachverlies. 
 
Toch zien we in 1531 dezelfde als  Swederik van Bemmel  als filio Johannes de Bemmel. 
(Bosch Protocol  Invnr.  1313 Folionr. 318 – Recto) 
 
Sweder van Bemmel moet daarom een zoon zijn van een andere Johan van Bemmel die in 

die tijd in Den Bosch leefde. 
 
Sweder van Bemmel was gehuwd met Catharina,  dochter van Jan Gerritszoon die Werdt.  
Zijn zoon Lubbert van Bemmel,  koopt 19 maart 1562 (Reg. n° 196 f. 197 vso)  een werf, waarop een 
huis gebouwd was gelegen te Vught, en thans genaamd Muyserick.  (Jac. Heeren, 'Het Massereelshuis te 's-
Hertogenbosch' in: Taxandria (1933) 94-96) 
 
In 1566  wordt inderdaad ene Lubert Zweders van Bemmel genoemd . 
(Bosch Protocol   Inv.nr.    1390  Folionr.   27 – Recto) 
In 1617  (zijn sterfjaar?) wordt genoemd Joncker Lubbert van Bemmel wonende binnen de stadt 
Thiel  :  Betreffende:   “de gront etc:  van een hoffstad te Vugt.” 
(Bosch Protocol  Inv.nr.   1517  Folionr.  385 – Verso) 
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Van Lubbert van Bemmel, schepen in Tiel is een zegel bewaard gebleven.  
Het zegel is gezet op  22 december 1598. 
Er bij vermelde omschrijving:  Drie omgekeerde vedels. Half aanziende traliehelm met wrong 
(J. H. de Vey Mesdagh en J. A. de Boo, Liber Sigillorum. De zegels van het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 1200-
1800 (1995) 
 
 

 
 
 
In het “Boek van quartieren en wapenen”  ( Van Rhemen)  foto 232 zien  we ene Willem van 
Bemmel, overleden 18-9-1512 overleden te Emmerich.  
Omstreeks 1495 kunnen we hem inderdaad terug vinden als schepen van Emmerich. 
(zie hiervoor:  Archief St. Agnes Emmerich  door  P.N. van Doorninck) 
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Bovenstaande afbeeldingen vond ik in het wapenboek van Rietstap. 
Rietstap benoemt deze tak als een Kleefs geslacht.  
Dat zou dus zeker kunnen. (Zie afbeelding Van Rhemen) 
 
Jr Lubbert van. Bemmel, schepen van Tiel 1596-1599, burgemeester id. 1600; leeft nog 25 Juni 1613, wanneer 
hij zijn vrouw een lijftocht maakt aan zijn huis, enz.  (Zandwijk 1612/‘27, folio 17 verso.) 
 Tr. vóór 20 Februari 1581 Beatrix Vosch van Avesaet.   (Tiel 1570/‘83, folio 235).  
Zij wordt als zijn weduwe vermeld 18 Juli 1617 (Zandwijk 1613/‘27,  folio 70). 
(Zie Jaarboek  CBG 1951 blz. 53) 
 
 

*******************************************  
 
E. 

Had Johan Alard Willems van Bemmel nog  een zoon Jan? 
Er staan een paar opvallende zaken in het “Bosch Protocol” 

 
 
In het “Bosch Protocol” - Den Bosch treffen we in 1552  Jan van Bemmel   filius naturalis  
van Johannes van Bemmel  promisit 3:0:0 jaarlijks Vrijdom, losbaar met 50:0:0 (Bosch 
Protocol  Inv.nr.  1360  Folionr. 168 – Recto)   
 
Mogelijk is hij een buitenechtelijke zoon  van Johan Alard Willems van Bemmel. 
 
Bovenstaand feit (filius naturalis) lijkt samen te hangen met  het schoutambt van Bemmel 
en Lent. 
 
Johan Alard Willems van Bemmel lijkt dit gepacht te hebben van Roeloff de Ruyter. 
 
 
Hier volgen de feiten waarop dit gebaseerd is: 
 
9 december 1534 Placaat, waarbij Roeloff de Ruijter door hertog Karel begiftigd wordt met het schoutambt van Bemmel en 
Lent. (Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen) 
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1548 october 24 Missive van het hof aan den ambtman Berndt Hackfort, begeleidende een request 
van Roeliff de Ruyter. Hij moet Johan van Bemmell gelasten den suppliant overeenkomstig diens 
verschrijving in het rustig bezit te laten van het schoutambt van Bemmel en Lent 
(Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen, 1188) 
 
In andere  Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen wordt Johan van Bemmel in tot in 1550 
steeds als schout en richter genoemd.  
 
1811 1550 juni 19 
Missive van het hof aan Johan van Bemmel, schout te Bemmel. Naar aanleiding van het hierbij 
gaande request van Henrick Waterhalen wordt hem gelast te berichten, waarom hij van den 
suppliant meer vordert dan het bedrag, waarop hij gezet is. 
Zie brief van 30 juni No. 1825   (Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen) 
 
Maar in november 1551 blijkt Johan van Bemmel overleden te zijn. Zie hier: 
 
1551 De geërfden van Bemmel contra de ambtman van Overbetuwe betreffende Wetering. 
Datering: 1551 Procesdossiernummer: 1551/11 (0124   Hof van Gelre en Zutphen) 
(Het schoutambt van Bemmel en Lent viel onder de rechtsorde van de Overbetuwe.) 
 
In maart 1552 wordt eenmalig genoemd te Den Bosch : Jan van Bemmel   filius naturalis  van 
Johannes van Bemmel  promisit 3:0:0 jaarlijks Vrijdom, losbaar met 50:0:0 (Bosch Protocol  Inv.nr.  
1360  Folionr. 168 – Recto) 
 
******************************* 
11/1549 wordt genoemd  “Assuerus de Bemmel  filius quondam Johannes” 
(Bosch Protocol  Inv.nr  1353 folio 22 – Verso) 
 

 
 

 
 
 
Dat zou dus betekenen dat de schout van Bemmel niet de vader zal zijn geweest van Sweder. 
Die werd immers nog genoemd in 1550 
******************************** 
 
Vanaf 1552 heeft Johan van Bemmell bast.(aard) het scholt ambt in pacht gehouden:  
 
2468 Stukken betreffende de door Johan van Bemmell bast. in pacht gehouden scholtambten van 
Lent, Bemmel en Angeren, waarover geschil is met Roelof die Ruyter, 1552-1554, 1561. 
(Hof van Gelre en Zutphen Arch:0124 Inv:2468) 
 
Het sluit ook goed aan bij: 
1555 De ambtman van Nederbetuwe, Claas Vijgh, gaf daarop de volgende lijst van “ritterschap” die 
op de landdag te Nijmegen niet verschreven waren geweest: 
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“Heymerick van Bemmel, Sebastiaen van Bemmel, Baltazar van Bemmel, woenende t’samen in oers 
vaders huys, zaliger Johans van Bemmel. (Uit CBG jaarboek 1993) 
 
Johan Alard Willems van Bemmel moet dus in de jaren voor 1555 overleden zijn. 
 
In 1562 blijkt ook Johan b. van Bemmel overleden te zijn. 
 
4532 1562 maart 10 
Missive van het hof aan den ambtman van Overbetuwe. De landrentmeester heeft nog wegens 
schatting 380 cor. gl. te vorderen van wijlen Johan b. van Bemmel, schout van Bemmel. Den 
ambtman wordt gelast de weduwe en erfgenamen te gelasten borgen te stellen voor de betaling en 
voorts de betaling te doen. Weigeren zij, dan moet beslag worden gelegd op de nagelaten goederen 
en iemand aangewezen worden om dat geld in te vorderen. 
 
Opvallend genoeg wordt een paar maanden later het leen te Ravenswaay op naam van Hesselt van 
Lawijck voor Berta van Brienen gezet. 
Het kan goed zijn dat Jan van Bemmel B. het namens Berta van Brienen beheerd heeft. 
17 jan 1553 Behoort Johan van Bemmel tot de aanwezigen bij het opstellen van de huwelijks 
overeenkomst tussen Bartruit van Brienen en Hessel van Lawick.  (zie hierboven bij C)  
Het is goed mogelijk dat hij aanwezig is als oudste oom van moederskant. 
 
Repertorium op de lenen van Gaasbeek, De lenen van de hofstede Abcoude, 1270-166 
Ravenswaay 
22-4-1514: Johan van Bemmel Allardsz. bij overdracht door Elias van Eck, 4775 fol. 82v. 
1536: Jan van Brienen voor Berta, zijn dochter, bij dode van Anna van Bemmel, haar moeder, 4777 
fol. 41 
6-5-1562: Hesselt van Lawijck voor Berta van Brienen, zijn vrouw, 4777 fol. 41 
 
 
1561-1562    522 Den scholtis Johan van Bemmel  (Dit moet dus gaan over Johan van B. bastaard.) 
uit : Geluchten Ellendige Broederschap Nijmegen (1490-1590) = Boekhouding voor welke gestorvenen 
kaarsen waren opgestoken  (invr.nr. 1389 f.1v) 
 
Volgens o.a. Ablaing was Jan van Brienen (X  Anna van Bemmel) , vader van Berta van Brienen,  al in 1557 overleden en 
begraven in de Lieve Vrouwekerk (of St. Nicolaaskerk) te Harderwijk. (Zerk van Johan van Brienen en Diederika van Rossum) 
 
Als deze  Johan van Bemmell bast. niet de zoon van was van Johan Alard Willems van Bemmel, 
dan was deze  Johan van Bemmel  weer een ander persoon, die ook omstreeks de jaren 50 van de 
16e eeuw overleden moet zijn. 
 
 
 
 
 


