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PrinsMaurits' nazaten in Loenen 

Wie over de algemene begraafplaats in Loenen 
wandelt en de opschriften op de grafzerken 
leest, zal op her oudste gedeelte aan de kant 
van de Rijksstraatweg een graf ontdekken met 
(onder meer) het opschrift 'graaf van Nassau 
La Lecq'. Dan komt meteen de vraag op of 
hier een lid van de koninklijke familie ligt 
begraven. Op het graf zijn ook andere namen 
vermeld. Wie liggen er nog meer begraven en 
wat is hun onderlinge familierelatie ? Naar het 
antwoord op deze vragen hebben wij onder
zoek gedaan. In dir arrikel wordt daar verslag 
van gedaan. 

Delft 
Het is algemeen bekend dat de grafkelder van 
ons koninklijk huis zich bevindt in de Nieuwe 
Kerk te Delft. Vrijwel alle leden van de 
koninklijke familie liggen er begraven, van 
Willem I (de Zwijger) rot en met koningin 
Wilhelmina. Slechts enkele leden van de fami
lie zijn elders begraven: sradhouder-koning 
Willem III in Londen (Westminster-Abdij), 
Johan Willem Friso in Leeuwarden en Filips 
Willem, de oudste zoon van Willem I, in 
Diest (België). 

Ouderkerk aan den IJssel 
Minder bekend is dat er in ons land nog 
andere grafkelders van de familie Nassau 
bestaan, namelijk in Breda, Leeuwarden en 
Ouderkerk aan den IJssel. De grafkelder in de 
Hervormde kerk te Ouderkerk aan den IJssel 
(Zuid-Holland) is in de zevenriende eeuw 
gebouwd in opdracht van de gtaven van 
Nassau. Daarin zijn niet minder dan 34 leden 
van deze familie bijgezet ). Zij stammen af 
van Prins Maurirs en zijn vriendin jonkvrouw 
Margaretha van Mechelen. De prins, die 
ongetrouwd is gebleven, had bij haar drie 
zoons verwekt, die hij offïcëel erkende waar
door zij de naam Nassau kregen. Bovendien 
schonk Maurits zijn zonen geld en goederen. 
Ook gaf hij hun de lucrarieve heerlijkheid van 
de Lek in leen. Daarroe behoorde tevens de 

ambachtsheerlijkheid Ouwerkerk (Ouderkerk 
aan den IJssel). Ouwerkerk kwam in de achr-
tiende eeuw tijdelijk in andere handen: bij de 
executoriale verkoop in 1722 kocht Floris 
Camper uit Leiden de ambachtsheerlijkheid. 
Voor de familie Nassau was het verlies van dit 
bezit niet te verteren, waarschijnlijk vanwege 
de plaars van het familiegtaf in de kerk aldaar. 
Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk 
(1679-1753) kocht in 1749 de ambachtsheer
lijkheid rerug. 

l o t het jaar 1783 bleef Ouwerkerk in het 
bezit van de familie. In dat jaar verkochr 
Maria Wilhelmina, gravin van Nassau-La 
Lecq, vrouwe van Ouwerkerk (1750-1809), 
de ambachtsheerlijkheid voor een bedrag van 
f. 26.400,— aan Jan Smirs Jansz. te 
Lekkerkerk. Daarna volgden nog enkele ande
re eigenaren. In 1844 gingen de rechten over 
op de burgerlijke gemeente ). 
Aanvankelijk behoorden de nazaren van 
Maurits niet tot de adel. Drie kleinzoons van 
hem, namelijk Maurits Lodewijk I (1631-
1683), Willem Adriaan (1632-1705) en 
Hendrik (1640-1708) wisten van de Duitse 
keizer (Leopold I) gedaan te krijgen dat zij in 
1679 in de adelstand werden verheven door 
benoeming tot rijksgraven. Een deel van de 
afstammelingen van Maurits noemde zich gra
ven van Nassau-La Lecq (van de Lek), ande
ren noemden zich graven van Nassau-
Ouwerkerk. In 1661 besloren deze nazaten 
van Maurits in de Hervormde kerk te 
Ouderkerk aan den IJssel een eigen grafkelder 
te laten bouwen. In 1824 is daarin de laatste 
Nassau begraven: Jan Floris Hendrik Carel 
(1782-1824), zoon van Jan Floris (1751-
1814) ). De drie dochters van laatstgenoem
de, tevens de laatste afstammelingen van prins 
Maurirs in rechre lijn in Nederland, zijn 
begraven op de algemene begraafplaats in 
Loenen aan de Vecht. Een overzichr van de in 
dir arrikel vermelde nazaten van prins Maurits 
is opgenomen op de pagina's 23 - 26: afstam-
mingsreeks van de Loenense Nassaus. 
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Portret van Maria 

Wilhelmina Isabella 

Carolina, gravin van Nassau 

La Lecq (1780-1856). Het 

originele portret, een pastel, is 

in het bezit van mevrouw C. 

Ligtenstein-Vor der Hake te 

Rotterdam. 

Foto: Iconografisch Bureau te 

Den Haag. 

Loenen aan de Vecht 
De drie laatste afstammelingen van Maurits in 
Nederland waren: Maria Wilhelmina Isabella 
Carolina (1780-1856), Johanna Geertruida 
Abrahammina (1784-1861) en Barbara 
Arnolda Flora (1793-1855), gravinnen van 
Nassau La Lecq. Deze zijn bijgezet op de alge
mene begraafplaats in Loenen aan de Vecht in 
een grafkelder waarvan een zekere Govert Bijl 
de Vroe en zijn tweede echtgenote de eerste 
eigenaren waren. Het grafmonument bestaat 
uit drie naast elkaar liggende stenen met op 
elk daarvan een naam: in het midden de ver
melding 'Bijl de Vroe 1922', links: 'S.E. Bijl 
de Vroe-Lemmers, ovl. 4 febr. 1859' en rechts: 
'J.F.H.K., graaf van Nassau La Lecq, ovl. 27 
nov. 1814'. Onderzoek in het register van gra
ven en grafkelders op de begraafplaats in 
Loenen (zie noot 6) wees uit dat zich onder 
het grafmonument een kelder bevindt, waarin 
in de periode 1843 tot en met 1878 vijftien 
personen zijn bijgezet. Govert Bijl de Vroe en 
zijn tweede echtgenote hebben de grafkelder 
in 1843 laten aanleggen, in eerste instantie 
voor de herbegrafenis van twee reeds vóór 
1843 overleden familieleden. De stoffelijke 
overschotten werden op 30 augustus 1843 
vanuit Kortenhoef naar de grafkelder in 

Loenen overgebracht. Het waren de stoffelijke 
resten van Jan Floris, graaf van Nassau La 
Lecq (1751-1814) en van Suzanna Elisabeth 
Lemmers, overleden 4 februari 1839, de eerste 
vrouw van Govert Bijl de Vroe. Wie was 
Govert Bijl de Vroe? 

Gepensioneerd militair 
Govert Bijl de Vroe, gedoopt op 7 november 
1763 te Woudrichem en overleden op 28 
november 1850 te Loenen aan de Vecht, 
stond in Loenen bekend als gepensioneerd 
officier van de landmacht en gepensioneerd 
commandant van de stad Coevorden. ) Zijn 
militaire carrière verliep als volgt: 

- vanaf 25 maart 1777 was hij kadet bij het 
Eerste Bataljon van het Regiment van luite
nant-generaal L.G. Hardenbroek; 

- vanaf 1 november 1780 in dienst van het 
guarde du corps van Zijne Doorluchtige 
Hoogheid de prins van Oranje (stadhouder 
Willem V); 

- vanaf 1 juli 1788 vaandrig en sedert 24 
maart 1789 luitenant bij het eerder vermel
de bataljon; 

- vanaf 4 juli 1794 kapitein-titulair bij het 
Bataljon van het Regiment van generaal-
majoor De Bons; 

- in 1795 bij de capitulatie van het eiland 
Walcheren is hij korte tijd in krijgsgevan
genschap geweest bij het Franse leger; 

- vanaf 16 maart 1814 kapitein bij het 
Negentiende, later het Zeventiende Bataljon 
Infanterie van de Nationale Militie en ten
slotte is Govert Bijl de Vroe in 1815 betrok
ken geweest bij een veldtocht in Frankrijk. 

Zijn conduitestaat vermeldt in 1814: "is van 
zeer goed gedrag" en in de kolom 'bekwaam
heid' staat te lezen: "is niet bekend met de 
tegenwoordige dienst of exettitie, dog toont 
veel goede wil om sig bekwaam te maken". 
Op 31 oktober 1817 liet hij pet tekest aan de 
legerleiding weten bevreesd te zijn met pen
sioen gestuurd te zullen worden op een post 
als 'plaats-majoor'. Naar aanleiding hiervan 
ontving hij de toezegging, dat men hem zou 
noteren voor een eventuele plaatsing als plaat
selijk commandant. Deze toezegging werd 
geëffectueerd bij besluit van koning Willem I 
(K.B. van 11 januari 1819, no. 22), waatbij 
Bijl de Vroe werd benoemd tot plaatselijk 
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commandant van Coevorden in de rang van 
majoor. Een bevordering die duidelijk ver
band hield met zijn op handen zijnde pen
sioen. Ruim twee weken na de benoeming, op 
29 januari 1819, werd hij al weer "uit de 
sterkte geroyeerd". Govert Bijl de Vroe was 
toen 55 jaar oud en had ruim 40 dienstjaren 
achter de rug, waarvan hij één jaar in 
Frankrijk had doorgebracht. Voor zijn ontslag 
werden twee redenen opgegeven: zijn leeftijd 
en het feit dat hij niet langer meer geschikt 
werd bevonden voor de actieve dienst . ' ) 
Wat zijn privéleven betreft: voor de eerste 
maal huwde Govert Bijl de Vroe met Suzanna 
Elisabeth Lemmers, overleden 4 februari 
1839, zuster van Barbara Arnolda Lemmers 
die gehuwd was met Jan Floris, graaf van 
Nassau La Lecq (1751-1814). Door zijn eerste 
huwelijk was hij zwager van graaf Jan Floris. 
Bijl de Vroe huwde voor de tweede maal te 
Kortenhoef op 2 januari 1841 (hij was toen 
77 jaar) met Barbara Arnolda Flora, gravin 
van Nassau La Lecq (1793-1855). Door zijn 
tweede huwelijk was hij schoonzoon van graaf 
Jan Floris, maar die laatste was toen al lang 
overleden. Dit tweede huwelijk werd wegens 
ziekte van de bruid voltrokken in haar woon

huis (nummer 63 te Kortenhoef). De nog 
levende leden van de familie van Nassau La 
Lecq trokken in de jaren 1837 tot en met 
1842 van Kortenhoef naar Loenen. Als eerste 
had zich daar gevestigd Josephine Maria de 
Vergne (Duvergne), dochter van Maria 
Wilhelmina Isabella Carolina, gravin van 
Nassau La Lecq; op 28 maart 1837 werd zij, 
sinds 23 december 1836 gehuwd met Johan 
Jacob Vor der Hake, ingeschreven in het lid-
matenregister van de Hervormde gemeente te 
Loenen. Voorts volgden op 23 juni 1841 haar 
moeder en een jaar later, op 1 juli 1842, 
Govert Bijl de Vroe met zijn tweede vrouw en 
haar zuster Johanna Geertruida Abrahammina 
en hun moeder Barbara Arnolda Lemmers, de 
weduwe van Jan Floris, graaf van Nassau La 
Lecq. Zij vestigden zich in Loenen in een huis 
aan de Dorpsstraat en woonden daar bij het 
gezin van de schilder Johan Jacob Vor der 
Hake en zijn vrouw Josephine Maria de 
Vergne. 

Grafkelder in Loenen 
Volgens het register van graven en grafkelders 
op de algemene begraafplaats te Loenen ) zijn 
in de grafkelder de volgende personen bijgezet: 

Grafemen bovin de 

grafkelder in Loenen. 

Foto: W.F. Kuijper te Loenen. 
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op 25 maart 1846 Adriana Hendrika Vor der 
Hake, zesde kind van het echtpaar Vor der 

Hake/De Vergne; 
op 3 december 1850 Govert Bijl de Vroe; 
op 26 februari 1853 Suzanna Elisabeth Vor 

der Hake, elfde kind van het echtpaar Vor 
der Hake/De Vergne; 

op 28 april 1854 Josephine Maria de Vergne, 

echtgenote van Johan Jacob Vor der Hake; 
op 27 februari 1855 Barbara Arnoida Flora, 

gravin van Nassau La Lecq, weduwe van 
Govert Bijl deVroe; 

op 8 augustus 1856 Maria Wilhelmina 

Isabella Carolina, gravin van Nassau La 
Lecq, moeder van Josephine Maria de 
Vergne; 

op 9 maart 1857 Adriana Hendrika Vor der 

Hake, achtste kind van het echtpaar Vor 
der Hake/De Vergne; 

op 11 mei 1861 Johanna Geertruida 

Abrahammina, gravin van Nassau La Lecq; 
op 28 januari 1868 Arend Hendrik Vor der 

Hake, overleden 25 januari 1868, oud 96 
jaar, vader van Johan Jacob Vor der Hake; 

op 22 juli 1876 Johan Jacob Vor der Hake, 
overleden 20 juli 1876 en 

op 21 november 1878 Josephine Maria Vor 

der Hake, overleden 17 november 1878, 
dochter van Govert Vor der Hake en 
Catharina Voorthuis. 

De onderlinge familierelatie van bovenvermel
de personen kan worden vastgesteld met 
behulp van de hiernavolgende afstammings-
reeks: zie pag. 23. 

Drie close-ups van de opschrif

ten, op de dekplaten van de 

grafkelder. 

Foto's: W.F. Knijper te Loenen. 

op 30 augustus 1843 een kistje met de been
deren van Jan Floris, graaf van Nassau La 
Lecq, overleden 1814, overgebracht van 
Kortenhoef (herbegrafenis); 

eveneens op 30 augustus 1843 een kist met 
het stoffelijk overschot van Suzanna 
Elisabeth Lemmers, de eerste echtgenote 
van Govert Bijl de Vroe, overleden 1839, 
overgebracht van Kortenhoef (herbegrafe
nis); 

op 14 augustus 1845 Fomine Vor der Hake, 
vijfde kind van Johan Jacob Vor der Hake 
en Josephine Maria de Vergne; 

op 24 januari 1846 Barbara Arnolda 
Lemmers, weduwe van Jan Floris, graaf 
van Nassau La Lecq; 

Latere eigenaren van de grafkelder 
Vanouds stond de grafkelder op naam van 
mevrouw BA.F. Bijl de Vroe, geboren gravin-
ne van Nassau La Lecq. Uit een acte van boe
delscheiding van 5 juni 1867 blijkt dat de 
grafkelder later zal worden geërfd door de kin
deren van het echtpaar Vor der Hake/De 
Vergne. ') In 1921 was bij het gemeentebe
stuur niet meer bekend wie de eigenaren van 
diverse oude graven waren. Daarom adverteer
de het in diverse dagbladen, o.a. het Algemeen 
Handelsblad, met de vraag wie nog rechten 
wil doen gelden op graven in Loenen? Bij 
brief van 19 juni 1921 meldde Cornelis 
Lucien Marie Bijl de Vroe. geboren Zwolle 7 
januari 1879, luitenant ter Zee 1ste klasse 
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buiten dienst, wonende te Arnhem, zich met 
de mededeling, dat hij "gaarne rechten wil 
doen gelden op het graf mijner overgrootvader 
en -moeder Govert Bijl de Vroe en Suzanna 
Elisabeth Lemmers en zijner tweede echtge-
noote gravinne van Nassau La Lecq". Een paar 
dagen later, op 21 juni 1921, nam het college 
van burgemeester en wethouders al een 
besluit: de betreffende grafkelder werd in 
eigendom afgestaan aan de heer C.L.M. Bijl 
de Vroe te Arnhem en zijn rechtverkrijgenden. 
Blijkbaar riep dit weerstand op bij het nage
slacht van het echtpaar Vor der Hake/De 
Vergne, want op 21 december 1921 is een 
notariële acte opgemaakt, waarbij Govert Vor 
der Hake (geb. 1851), gemeenteontvanger te 
Loenen aan de Vecht, en de heer C.L.M. Bijl 
de Vroe, op dat moment directeur der 
Narionale Bankvereniging te Gorinchem, 
overeenkomen dat alle eigendomsrechten van 
de grafkelder worden overgedragen aan de 
heer Bijl de Vroe, echter onder twee voorwaar
den. De heer Bijl de Vroe verklaarde daarin 
namelijk dar "hij de oorspronkelijke zerken, 
waarop de namen Van Nassau La Lecq en Vor 
der Hake voorkomen, op het graf zal doen 
plaatsen en naar beste weten zal onderhou
den" en dat Govert Vot der Hake het recht zal 
behouden "de kist met overblijfselen van wij
len zijn dochtertje uit het graf te verwijderen". 
) De nieuwe eigenaar lier in 1922 de oude 

grafsteen verwijderen en drie nieuwe grafste
nen boven de grafkelder aanbrengen met de 
volgende opschriften: links "S.E. Bijl de Vroe-
Lemmers, ovl. 4 febr. 1859" (het jaartal moet 
1839 zijn), midden "Bijl de Vroe 1922" en 
rechts "J.F.H.K. graaf van Nassau La Lecq, 
ovl. 27 nov. 1814" (de voorletters moeten zijn 
J.E). Jan Floris Hendrik Carel was namelijk 
een zoon van Jan Floris; deze zoon is op 29 
maart 1824 overleden en als laatste van zijn 
familie bijgezet in de grafkelder te Ouderkerk 
aan den IJssel. Tegen de gemaakre afspraak in 
is op de grafstenen niet vermeld dat er ook 
leden van de familie Vor der Hake zijn bijge
zet in de grafkelder in Loenen. 

Familie Vor der Hake 

De Loenense familie Vor der Hake stamt via 
Josephine Maria de Vergne af van het geslacht 
van Nassau La Lecq. Josephine Maria de 

Vergne huwde in 1836 met Johan Jacob Vor 
der Hake, schilder te Loenen. Laatstgenoemde 
was niet onbemiddeld. Dit blijkt wel uit het 
feit dat hij eigenaar was van diverse onroeren
de goederen, o.m. het woonhuis aan de 
Dorpsstraat. Op 16 augustus 1861 breidde hij 
zijn bezit uit door aankoop van twee huizen 
voor een bedrag van f. 1.260,— (thans het 
pand Bredestraat 1 op de hoek van de 
Dorpsstraat tegenover bakkerij J.J. van den 
Bosch) en diverse percelen hooi- en weiland, 
gelegen in de Hollandse Polder onder 
Vreeland, voor een bedrag van f. 13.375,—. 
De jongste zoon van Johan Jacob, namelijk 
Govert Vor der Hake, geboren te Loenen op 
15 mei 1851, overleden te Soest op 29 decem
ber 1938 en begraven te Loenen op 3 januari 
1939, was gedurende de periode van circa 
1882 tot en met 1916 gemeenteontvanger van 
Loenen, bij afwezigheid van de gemeentese
cretaris trad hij op als diens plaatsvervanger. 
Govert Vor der Hake was gehuwd met 
Catharina Voorthuis (1856-1913). Hun jong
ste zoon, Johan Jacob Govert Vor der Hake 
(1883-1964) was later burgemeester van de 
gemeenren Loenersloot en Ruwiel. 

Afstammingsreeks van de Loenense Nassaus: 

I. MAURITS, graaf van Nassau, prins van 
Oranje, geb. Dillenburg 13 november 1567, 
overleden Den Haag 23 april 1625 (zoon van 
prins Willem I van Oranje en zijn tweede 
vrouw Anna van Saksen), stadhouder, kapi
tein-generaal en admiraal, ongehuwd. 
Maurits verwekte drie zonen bij jonkvrouw 
Margaretha van Mechelen, geboren circa 
1581, overleden Den Haag 17 mei 1662 
(dochter van Cornells van Mechelen en 
Barbara van Nassau). 

Tweede zoon van Maurits en Margaretha was: 

II. LODEWIJK, bastaard van Nassau, heer 
van Beverweerd, geboren circa 1602, overle
den Den Haag 28 februari 1665, bereikte in 

Handtekening van]an Floris, 

graaf van Nassau La Lecq 

(1751-1814), onder de 

geboorteacte van zijn 

kleindochter Josephine Maria 

de Vergne (1813). 
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Begrafenisstoet uit vroeger 

tijd. 

Scene uit: Hollandse 

begrafenissen, illustratie uit 

]. Ie Franq Berkhey, 

Natuurlijke Historie van 

Holland, deel 3, derde stuk, 

Amsterdam 1776. 

het leger de rang van generaal-majoor, gouver
neur van Bergen op Zoom (1643-1658), gou
verneur van Den Bosch (1658-1660) en vanaf 
1660 speciaal ambassadeur in Engeland, 
huwde 7 april 1630 (of 30 april 1630 re 
Maarssen) ") Isabella, gravin van Hornes, 
geboren (datum en plaats onbekend), begra
ven Ouderkerk aan den IJssel 7 mei 1664 
(dochter van Willem Adriaan en Elisabeth van 
der Meeren). Uit dit huwelijk zijn tien kinde
ren geboren, hun oudste zoon was: 

III. MAURITS LODEWIJK I, graaf van 
Nassau, heer van de Lek, geboren circa 1631, 
overleden 23 april 1683, kolonel van de cava
lerie, gouverneur van de vesting Sluis 
(Zeeuws-Vlaanderen), op 24 april 1679 door 
keizer Leopold I verheven in de rijksgraven-
stand, huwde Terheide (ZH) 26 maart 1669 
Anna Isabella van Beieren van Schagen, 
gedoopt Den Haag 23 juli 1636, overleden 6 
april 1716 (dochter van Diederik en zijn 
tweede vrouw Maria de Ehiennes). 

Zij hadden één zoon: 

IV. MAURITS LODEWIJK II, graaf van 
Nassau La Lecq, heer van de Lek en 
Beverweerd, gedoopt Den Haag 2 december 
1670, overleden Menen 26 december 1740, 
bereikte in het leger de rang van luitenant-
generaal van de cavalerie, commandeur van 
Iperen (1717-1724) en commandeur van 
Menen (1724-?), huwde Zeist 26 mei 1692 
zijn nicht Elisabeth Wilhelmina, gravin van 
Nassau, gedoopt Den Haag 21 juni 1671, 
overleden 11 juli 1729 (dochter van Willem 
Hadriaan en Elisabeth van der Nisse). 

Uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen geboren, 
hun jongste kind was: 

V. JAN NICOLAAS FLORIS, graaf van 
Nassau La Lecq, geboren Luik 4 augustus 
1709, overleden Utrecht 10 april 1782, 
bereikte in het leger de rang van luirenanr 
(1732), verliet de militaire dienst in 1739, 
werd later lid van de Staten van Utrecht, raad 
ter admiraliteit in Friesland en hoofdschout 
van de stad Utrecht, waar hij in 1751 het 
Paushuis kocht, sinds 1773 heet van 
Ouwerkerk, huwde (Ie) Vught 19 september 
1736 Cornelia d'Hangest-Genlis gezegd 
d'Ivoy, gedoopt Den Bosch 18 september 
1714, overleden Doorn 7 november 1744 
(dochter van Frederik Thomas, heer van 
Binderen en Spreeuwenstein en Johanna Alida 
van der Horst), huwde (2e) Sloten 17 juni 
1749 Matia Anna Testas, geboren Amstetdam 
17 februari 1715, overleden Utrecht 18 sep
tember 1795 (dochter van Pierre Testas en 
Marie Delbosc) 

Uit het tweede huwelijk o.a.: 
a. Maria Wilhelmina (1750-1809), gravin van 

Nassau La Lecq, vrouwe van Ouwerkerk 
(Ouderkerk aan den IJssel) en 

b. Jan Floris, volgr VI. 

VI. JAN FLORIS, graaf van Nassau La Lecq, 
geboren Utrecht 5 april 1751, overleden 
Korrenhoef 27 november 1814 ), begraven 
Korrenhoef 1 december 1814 (in kerkgraf nr. 
19), herbegraven Loenen aan de Vecht 30 
augusrus 1843, gecommirreerde van Utrecht 
ter admiraliteit van Zeeland, huwde (in de 
R.K.-kerk) Utrechr 17 juni 1780 Barbara 
Arnolda Lemmers, geboren Utrecht 18 
december 1757, overleden Loenen aan de 
Vechr 20 januari 1846 (dochter van Abraham 
Lemmers, admiraal en Johanna Geertruijda 
Juliaans). 
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Kinderen o.a.: 

a. Maria Wilhelmina Isabella Carolina, volgt 
Vila. 

b. Jan Floris Hendrik Carel, graaf van Nassau 
La Lecq, gedoopt Leerdam 15 september 
1782, overleden Amsterdam 29 maart 
1824, bijgezet te Ouderkerk aan de IJssel 
(als laatste van zijn familie), 1797 cadet in 
het Pruisische leger, 1800 vaandrig, 1805 
tweede luitenant, 1807 ontslag uit het 
Pruisische leger, 1808 kapitein in het 
Franse leger en vervolgens in Nederlandse 
dienst, 1815 ridder Militaire Willemsorde 
4e klasse en lid van Provinciale Sraten van 
Noord-Holland, huwde Amsterdam 4 mei 
1822 Louise Philippine Houth, geboren 
Maastricht 14 mei 1783, overleden Utrecht 
13 mei 1839 (dochter van Frederik Maurits 
Houth en Catharina Hendrina Larcher en 
eerder gehuwd met Gerard Vrolijk) 

c. Johanna Geertruida Abrahammina, gravin 
van Nassau La Lecq, gedoopt Leetdam 27 
juni 1784, overleden Loenen aan de Vecht 
7 mei 1861, ongehuwd 

d. Barbara Arnolda Flora, volgt Vllb. 
De drie bovenvermelde dochters van Jan 
Floris (VI) zijn in Loenen aan de Vecht 
ovetleden en begraven 

Vila. MARIA WILHELMINA ISABELLA 
CAROLINA, gravin van Nassau La Lecq, 
gedoopt Engelen 17 september 1780, overle
den Loenen aan de Vecht 4 augustus 1856, 
ongehuwd. 
Natuurlijke dochten 
Josephine Maria de Vergne, volgt VIII. 
N.B. In de ovetlijdensakte van de dochter 
wordt Joseph de Vergne als vader vermeld. 
Was de vader van Josephine Maria de Vergne 

Z- OC^J /*-fïï &** S^ZIL £. 

^joJtf^-y^ v. //(M><^ cü y^y, 

officier in het Franse leger of heeft hij - zoals 
ook wel eens is gedacht - helemaal niet 
bestaan en is zijn naam verzonnen? 

Vllb. BARBARA ARNOLDA FLORA, gra
vin van Nassau La Lecq, geboren Utrecht 1 
december 1793, overleden Loenen aan de 
Vecht 24 februari 1855, huwde te Kortenhoef 
op 2 januari 1841 met Govert Bijl de Vroe, 
gedoopt Woudrichem 7 november 1763, 
overleden Loenen aan de Vecht 28 november 
1850, majoor van de Infanterie en comman
dant van Coevorden (zoon van Johan Bijl de 
Vroe, ontvanger van de beschreven middelen 
van stad en land van Heusden, en Anna Maria 
ten Hage). 

Govert Bijl de Vroe was eerder gehuwd met 
Suzanna Elisabeth Lemmers (overleden 4 
februari 1839), zuster van Barbara Arnolda 
Lemmers, de moeder van Barbara Arnolda 
Flora van Nassau La Lecq. 
Uit het huwelijk van Govert Bijl de Vroe en 

Handtekeningen onder ie 

buwelijksacte van Johan Jacob 

Vor der Hake en Joséphine 

Maria de Vergne (1836). 

Onder de handtekeningen van 

bruidegom en bruid staan 

achtereenvolgens die van A.H. 

Vor der Hake (vader vân dt 

bruidegom), Francina van 

Renes (moeder van de 

bruidegom) en M. WI. C. van 

Nassau La Lecq (moeder van 

de bruid). 
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Barbara Arnolda Flora van Nassau La Lecq 
zijn geen kinderen geboren. Uit her eerste 
huwelijk van Goverr Bijl de Vroe (met 
Suzanna Elisabeth Lemmers) zijn vier kinde
ren geboren. 

VIII. JOSEPHINE MARIA DE VERGNE, 

geboren Kortenhoef 29 augustus 1813, overle
den Loenen aan de Vecht 25 april 1854, 
huwde Kortenhoef 23 december 1836 Johan 
Jacob Vor der Hake, geboren Breukelen-
Nijenrode 28 april 1812, overleden Loenen 
aan de Vecht 20 juli 1876, schilder (zoon van 
Arend Hendrik Vor der Hake en Francina van 
Renes). 

Kinderen: 
1. Levenloos geboren dochter, geboren 

Loenen, 10 juni 1837. 
2. Arend Hendrik Vor der Hake, geboren 

Loenen , 19 juli 1838, overleden aldaar 1 
november 1838. 

3. Floris Arnoldus Karel Vor der Hake, 
geboren Loenen, 17 januari 1840. 

4. Francina Geertruida Elisabeth Vor der 
Hake, geboren Loenen, 22 september 
1842. 

5. Fomine Vor der Hake, geboren Loenen, 
27 januari 1845, overleden aldaar 14 
augustus 1845. 

6. Adriana Hendrika Vor der Hake, geboren 
Loenen, 13 maarr 1846, overleden aldaar 
23 maart 1846. 

7. Johan Gerardus Abraham Vor der Hake, 
geboren Loenen, 7 augustus 1847. 

8. Adriana Hendrika Vor der Hake, geboren 
Loenen, 1 december 1848, overleden 
aldaar 4 maart 1857. 

9. Levenloos geboren zoon, geboren 
Loenen, 13 november 1849. 

10. Govert Vor der Hake, geboren Loenen, 
15 mei 1851. 

1 1. Suzanna Elisabeth Vor der Hake, geboren 
Loenen, 7 november 1852, overleden 
aldaar 24 februari 1853, 

12. Levenloos geboren dochter, geboren 
Loenen 14 april 1854. 

Kees de Kruijter 
Willem Mooij 

NOTEN: 

1) De namen van de Nassau's d ie in O u d e r k e r k aan 

den IJssel zijn bijgezel zijn vermeld in: Dr. A.W.E. 

Dek, Genea log ie van het vors tenhu is Nassau 

i / .a l tbommel 1970) o p pag. 176 e n 177. 

21 Deze gegevens zijn ont leend a a n d e inleiding van 

de 'Inventaris van het archief van d e N.V. 

Maatschappij van Nassau La Lecq. ( 1274) 1888-

1947', N u m m e r 42 in de inventar i s reeks van het 

Rijksarchief 'Zuid-Holland, ' s -Gravenhage 1985. 

3) Rcinildis van Ditzhuyzen, dagbladar t ike l 'De 

nazaten van prins Maurits', on tvangen van 

m e v r o u w M.E.G. Vor der Hake -Campfens te 

Loenen (XRC Handelsblad , da t um o n b e k e n d ) . 

4) Het bevolkingsregister van Loenen vermeldt ten 

onrech te het jaar 1762 als geboor te jaar van Govert 

Bijl de Vroe. Bovendien word t t en o n r e c h t e 

vermeld dal hij lu i tenant-kolonel de r Infanterie 

was. Andere b r o n n e n v e r m e l d e n zelfs de rang van 

kolonel der Infanterie, e v e n e e n s ten on rech te . 

5) Algemeen Rijksarchief te Den Haag, Militaire 

S tamboeken nrs 214, 309 en 335. Collega 

H.J.Ph.G. Kaajan te Le idschendam was zo 

vriendelijk deze gegevens voor o n s o p te s p o r e n . 

6) Archief van de gemeen te Loenen . inv. nr. 674: 

register van graven en grafkelders o p de a l g e m e n e 

begraafplaats (1829-1972). 

7) Deze gegevens zijn ont leend aan d e brief van 

mevrouw C. Ligtenstein-Vor der LIake aan C L d e 

Kruijter, öx\. 14 ok tober 2000, waarbij e e n kop ie 

van de acte van boede l sche id ing uit 1867 w a s 

gevoegd. 

8) Ibidem. 

9) H L Wolters vermeldt in zijn artikel 'Zoon van 

prins Maurits t rouwde in Maarssen ' (in: Historische 

Kring Maarssen. 16e jg., no . 4, jan. 1990) d e 

volgende gegevens over ciit huwelijk: "Op 

d insdagmorgen 30 april 1630 k w a m Lodewijck van 

Nassau met zijn bruid Elisabet van Hoorn naar 

Maarssen om in de he rvo rmde kerk in het 

huw elijk te t reden". 

10) Dr. A.W.H, Dek, Genea logie van hel vors tenhuis 

Nassau (Za lbommel 1970), vermeld t bij graaf Jan 

Floris e e n verkeerde over l i jdensdatum, namelijk 

I i april 181 i. 

BRONNEN: 

Dr. A.W.E. Dek. Genealogie van het vors tenhuis 

Nassau. Zal tbommel 1970. 

Burgerlijke stand en bevolkingsregis ter van de 

g e m e e n t e Kortenhoef. 

Burgerlijke s tand en bevolkingsregis ter van de 

gemeen t e Loenen aan de Vecht. 


