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 Generatie 7 Van Toulon      
 
[Dit document is onderdeel van de omgekeerde parenteel Van Veen. Zie voor de verzamelde ge-
gevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] 
 
Man   
Naam: Adriaan van Toulon  
Geboren: [doop 08-08-1704?] ca 1710 te ’s Hertogenbosch 
Overleden: na 1744 [03-07-1746 te Bladel]    
Geloof: NH 
Adressen: ’s Hertogenbosch, In de Houttuynen, Dordrecht (1733), Bladel (1738-1745) 
Beroepen: Ontvanger van de convooien en licenten te Bladel (1741, 1745), ontvanger wegens 

het collegie ter admiraliteit aan de Maze. 
Vader: Martinus van Toulon 
Moeder: Barbara van der Werf 
 
Vrouw 
Naam: Anna Cornelia de la Coste 
Doop: 02-01-1711 te Dordrecht 
Overleden: 27-11-1785 te Utrecht 
Geloof: NH 
Adressen: In de Groote Kerksbuert, Dordrecht (1733), Bladel (1738-1745) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Ludovicus de la Coste 
Moeder: Catharina van Zeebergh 
 
Huwelijk: 14-11-1733 te Dordrecht 
 
Kinderen 
 
1. Barbara Martina geb. 24-09-1734 te Dordrecht, overl. jong 
2. Catharina  geb. 18-05-1736 te Dordrecht, overl. > 1796 < 1814 Delft/Voorburg 
3. Louisa  geb. 18-05-1736 te Dordrecht, overl. 28/29-11-1792 te Utrecht 
4. Zoon  geb. 07-11-1738 te Bladel, overl. 08-11-1738 te Bladel 
5. Martinus  geb. 17-11-1739 te Bladel, overl.  
6. Ludovicus  geb. 06-02-1741 te Bladel, overl. 
7. Adriaana  geb. 18-02-1742 te Bladel, overl. 20-04-1775 te Lillo 
8. Pieter  geb. 02-03-1744 te Bladel, overl. 05-09-1785 in Azië 
9. Cristiaan  geb. 19-03-1745 te Bladel, overl. 28-05-1745 te Bladel 
 
Bijzonderheden 
 
 
Huwelijk op 14-11-1733 te Dordrecht 
 
Ondertrouw 14-11-1733 DTB 90 Gerecht pagina 136. 
Zaturdagh den 14 November 1733. 
Present de Heeren Gevaerts en Bloklandt. 
Adriaen van Toulon, jongeman van ’s Hartogenbosch woont in de Houttuijnen, huwt met Anna 
Cornelia de la Coste, jongedochter van Dordregt woont in de Groote Kerksbuert; bij schriftelijk 
consent van Juffr. Catharina van Zeebergh wede de hr. Ludovicus de la Coste haer moeder. Den 
29 november 1733 alhier getrout door do. Venster. Marge: De geboden gaen tot Claeswael. 
 
CBG dossier Van Toulon, zie ook bij diversen.  
Anno 1733 den 29 november ben ik Anna Cornelia De La Coste met Adriaan van Toulon in den he-
ijligen huwelijksen staat door den predikant Verster te Dordregt bevestigt. 
 

https://familiesporen.wordpress.com/
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Dopen van de kinderen 
 
Dordrecht klapper dopen 1704-1811 NH (niets Waals). 
De enige Catharina is dochter van Adriaen van Toulon en Anna Cornelia de la Coste. 

 24-09-1734 Barbara Martina. 

 20-05-1736 Catharina en Louisa (tweeling). 
 
NH-doopboek 20-05-1736: 
Ouders: Adriaan van Toulon en Anna Cornelia de la coste. 
Kinderen: Catharina en Louisa gemeli [nergens staan getuigen bij]. 
 
CBG dossier Van Toulon, zie ook bij diversen.  

 Anno 1734 den 24 september s morgens ten vier uuren is mij te Dordrecht een dogter ge-
booren ende door mijn [schoon-]broeder Ludovicus van Toulon den 25 dito gedoopt in de Au-
gustijne Kerk. [Marge: doot] Haar naam is Barbara Martina, de gevader is geweest Ludovicus 
van Toulon ende de gemoeder Alida Maria De La Coste. 

 Anno 1736 Den 18 may s morgens ten 7 uure sijn mij te Dordrecht twee dogters gebooren en-
de door domene Snetklaage den 20 dito in de Groote Kerk gedoopt, de eerste haer naem is 
Catharina ende de andre Louisa. Waar van gemoeder is Catharina van Zeebergh wed. Ludovi-
cus De La Coste. 

 Anno 1738 den 7 november s morgens ten 3 uure is mij tot Bladel een zoon gebooren ende 
den 8 dito snagts ten elf uuren in den Heeren ontslapen. 

 Anno 1739 den 17 november s morgens ten 8 uuren is mijn tot Bladel een soon gebooren en-
de door do. Van Veersen den 22 dito gedoopt sijn naem is Martinus, geheft door juffrouw 
Barbara Maria van Stade ende na mijn mans vader vernoemt. 

 Anno 1741 den 6 februarij s namiddags ten 3 uure is mijn tot Bladel een zoon gebooren ende 
door dom. van Veersen den 12 dito gedoopt sijn naem is Ludovicus, geheft door juff Bellevois 
en vernoemt na mijn [schoon-]broeder Ludovicus van Toulon. 

 Anno 1742 den 18 february s morgens ten 5 uure is mijn tot Bladel een dogter gebooren ende 
den selfden dito door dom. Van Veerse gedoopt, welkers naem is Adriaana. Waar van Paeter 
ende maater is broeder Adriaan ’t Hooft ende Henrietta De La Coste egte leede, geheft door 
juff. Elisabeth Elsweer. 

 Anno 1744 den 2 maert is mij ten Bladel s avons ten 7 uure een zoon gebooren en den ’t dito 
door domene van Veerse gedoopt, zijn naem is Pieter en genoemt na mijn broeder Pieter de 
la Coste en geheft door juffrouw Barbara Maria van Staden. 

 Anno 1745 den 19 maert namiddag ten 3 uure is mijn tot Bladel een zoon gebooren ende 
door dom. Van Veerse gedoopt den 23 dito sijn naem is Cristiaan vernoemt na mijn swager 
Cristiaan Keppen en geheft door juffr. Crullen Berg en in den heere ontslape den 28 may 1745 
en den tweeden is [ik?] niet genoteert hebben, zijn doot ter werelt genomen op den 7 maan-
de. 

 
Huwelijken van de kinderen 
 
Catharina van Toulon met Jacobus van Veen  01-05-1762: GV2 p 87, Voorburg 
Adriana van Toulon met Anthony Marant Bred mei 1771  Lillo 
 
Huwelijk klapper Voorburg (Rijks Archief) Boek 15:1, folio 9. 
Op heeden den 9 mey 1762. 
Zijn alhier op attestatie van de Heeren commisarissen der huwelijxe zaeken binnen de stad Delft 
in gewilligt de huwelijxe geboden van Jacobus van Veen, jongeman, gebooren van, en wonende 
alhier tot Voorburgh; zijnde van Roomsche religie; ende Catharina van Toulon, jongedochter, ge-
booren te Dordrecht en woonende binnen de gemelde stad Delft, zijnde gebooren en opgevoed 
in de gereformeerde Religie, dog nu meer als een jaer beleijdenis van de Roomsche Religie ge-
daan hebbende. Ten Eijnde dezelven van ses tot ses weeken gegaen zijnde onverhindert, in den 
huwelijken staet bevesigt te werden Actum dato ... Den 12 Sept. 1762 Attestatie gegeven. 
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Trouwboek Gerecht van personen waarvan de een tot de Gereformeerde, de ander tot de 
Rooms-Katholieke godsdienst behoort, 1756  januari - 1794 december 13.  
Huwelijk op 01-08-1762 te Delft van Bruidegom: Jacobus van Veen, geboren te Voorburg, wonen-
de te Voorburg. Bruid: Catharina van Toulon, geboren te Dordrecht, wonende te Burgwal. 
 
CBG dossier Van Toulon, zie ook bij diversen.  

 1771 is in may Adriana van Toulon getrouwd met Anthony Marant Bred te Lillo (geb. 31 aug. 
1736 en overleden te Lillo 24 nov. 1775) en overleden als weduwe aldaar 20 apr. 1775 oud 
ruim 35 j. 

 
Overlijdensakten 
 
CBG dossier Van Toulon, zie ook bij diversen.  

 1785 Anna Cornelia de la Coste te Utr. gestorven s nachts ten 11 uuren tusschen 27 ene 28 
nov. zond dnaand. [Dit staat in hetzelfde handschrift geschreven.] 

 1792 Louisa van Toulon te Utr. overleden 28 of 29 nov. oud 57 j ende bijna 7 m. 
 
Wie was Wie: begraafinschrijving NH kerk. Aangebracht den 5 december 1785, Utrecht Geertek. 
Zuijlen, Juffrouw Anna Cornelia de la Coste, wede van de heer Adriaan van Toulon, bij de Geerte-
brug, laat na meerderjarige kinderen, begraven met 8 dragers, ƒ 2.-.- 
 
Diversen 
 
Trouwklapper 11.92 en 11.96 huwelijk 1762 op namen Toulon en Van Veen niet gezien. 
 
Bron: genealogieonline.nl (publicatie: Voornaeme geslachte en eenvoudige luyde, Lucas van Hee-
ren). 
Arij (Adriaan) van Toulon. Roepnaam Adriaan.  Hij is gedoopt op 8 augustus 1704 in 's-
Hertogenbosch, in de Groote Kerk. Beroep: ontvanger van de convooien en licenten te Bladel. 
Hij is overleden op 3 juli 1746 in Bladel. 
 
Staten-Generaal: Commissieboeken, 1586-1794. Adriaan van Toulon. Ontvanger v.d. convoijen en 
licenten te Bladel, aanstelling 21-08-1737 te Den Haag. 
 
Zie voor de carrière van zoon Pieter bij de VOC: 
https://www.openarch.nl/show.php?archive=ghn&identifier=6d97f5a2-3660-403c-a2d2-
1df9e391a46f&lang=nl  
Pieter van Toulon, op 2 oktober 1769 in dienst van Verenigde Oostindische Compagnie. 
Heenreis, 1769, maandag 2 oktober,  Pieter van Toulon (uit Bladel) in dienst als assistent bij ka-
mer Amsterdam. Vertrek van het schip Ridderkerk op weg naar Batavia. 
Jaar 1770, vrijdag 16 februari, 137 dagen na vertrek, aankomst van het schip Ridderkerk op de 
Kaap. 
Maandag 5 maart, 17 dagen na aankomst op de Kaap. Vertrek van het schip Ridderkerk van de 
Kaap. 
Zondag 20 mei, 76 dagen na vertrek van de Kaap, 230 dagen na vertrek uit Nederland, Aankomst 
van het schip Ridderkerk in Batavia. 
Jaar 1785, maandag 5 september, 5817 dagen na indiensttreding: uitdiensttreding Pieter van 
Toulon (Azie), reden: overleden. Maandbrief: nee / Schuldbrief: nee. 
 
Nationaal Archief, Commissieboeken, datum onvermeld, Pieter van Toulon aanstelling in Den 
Haag. Landmacht: Officieren aanstellingen (Commissieboeken Raad van State), 1586-1792. 
 

https://www.openarch.nl/search.php?name=Jacobus+van+Veen&lang=nl
https://www.openarch.nl/search.php?name=Catharina+van+Toulon&lang=nl
https://www.openarch.nl/show.php?archive=ghn&identifier=6d97f5a2-3660-403c-a2d2-1df9e391a46f&lang=nl
https://www.openarch.nl/show.php?archive=ghn&identifier=6d97f5a2-3660-403c-a2d2-1df9e391a46f&lang=nl
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 Generatie 8 Van Toulon      
 
 
De ouders zijn Martinus van Toulon x ca 1700 Barbara van der Werf. 
 
Kinderen  
Ludovicus van Toulon geboren 01-06-1702 te Dordrecht x 1727 Elizabeth Hallincg 1

e
  

Ludovicus van Toulon     x 1731 Alida Maria de la Coste 2
e 

Ludovicus van Toulon x 03-02- 1739  te Gorinchem Henrica Machtelina Verboom 3
e
  

Adriaan van Toulon geboren 08-08-1704? te ’s-Hertogenbosch x 1733 Anna Cornelia de la Coste 
Alida van Toulon geboren …, leeft op 04-12-1755.  
Pieter van Toulon gedoopt op 1 maart 1715 in Dordrecht (genealogieonline.nl). 
 
     *** 
Ludovicus van Toulon en Alida M. de la Coste, ondertrouw -, 11-12-1727 en 22-11-1731. 
Trouwboek Gerecht pagina 3. 
Donderdagh den 11 December 1727. 
Dome. Ludovicus van Toulon, jongeman van Dordregt, bedienaer des Goddelijken woorts tot 
Claeswael, huwt met Elizabeth Hallincg, jongedochter, geboren en wonende tot Dordregt. 
Marge: De geboden gaen tot Claeswael. 
 
Trouwboek Gerecht pagina 92. 
Donderdagh den 22 november 1731. 
Ludovicus van Toulon, wedr. van Dordregt, bedienaer des Goddelijken woorts tot Claeswael, 
huwt met Alida Maria de la Coste, jongedochter van Dordregt, geassisteert met de Heer Ludovi-
cus de la Coste en Juffr. Catharina van Zeebergh haer vader en moeder. 
Den 10 december 1731 alhier getrouwt door do. [Ludovicus van] Zeebergh predikant tot Gorin-
chem. 
Marge: De geboden gaen tot Claeswael. 
 
Kleinkinderen via Ludovicus van Toulon en Alida Maria de la Coste:  

 Dordrecht 27-09-1732 Barbara, huwt met Leonard van Meerten op 18 oktober 1757. 

 Dordrecht 12-02-1736 Martinus, huwt met M. van Eyk op 25-03-1764 te Gouda. 
 
Zoon Ludovicus van Toulon overlijdt te Gorinchem op 10 februari 1763. 
 
Gezin van Martinus van Toulon getrouwd met Barber van der Werf, zoals vermeld op genealogie-
online.nl. Kinderen: 
    Marija van Toulon  1700-???? 
    Lovijs van Toulon  1702-???? 
    Arij van Toulon  1704-1746 Tree 
    Elisabet Toulon  1708-???? 
    Margareta van Toulon  1710-???? 
    Pieter van Toulon  1715-???? 
    Margarita van Toulon  1717-???? 
    Margrita van Toulon  1718-???? 
 
CBG, Dossier Van Toulon, bevat diverse al enkele eeuwen oude genealogische aantekeningen. 
Daaronder bevinden zich enkele pagina’s die hoogstwaarschijnlijk uit een familiebijbel zijn ge-
scheurd. Hierop staat het volgende (beslaat geschreven anderhalve pagina): 

 Anno 1733 den 29 november ben ik Anna Cornelia De La Coste met Adriaan van Toulon in den 
heijligen huwelijksen staat door den predikant Verster te Dordregt bevestigt. 

 Anno 1734 den 24 september s morgens ten vier uuren is mij te Dordrecht een dogter ge-
booren ende door mijn [schoon-]broeder Ludovicus van Toulon den 25 dito gedoopt in de Au-
gustijne Kerk. [Marge: doot] Haar naam is Barbara Martina, de gevader is geweest Ludovicus 
van Toulon ende de gemoeder Alida Maria De La Coste. 
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 Anno 1736 Den 18 may s morgens ten 7 uure sijn mij te Dordrecht twee dogters gebooren en-
de door domene Snetklaage den 20 dito in de Groote Kerk gedoopt, de eerste haer naem is 
Catharina ende de andre Louisa. Waar van gemoeder is Catharina van Zeebergh wed. Ludovi-
cus De La Coste. 

 Anno 1738 den 7 november s morgens ten 3 uure is mij tot Bladel een zoon gebooren ende 
den 8 dito snagts ten elf uuren in den Heeren ontslapen. 

 Anno 1739 den 17 november s morgens ten 8 uuren is mijn tot Bladel een soon gebooren en-
de door do. Van Veersen den 22 dito gedoopt sijn naem is Martinus, geheft door juffrouw 
Barbara Maria van Stade ende na mijn mans vader vernoemt. 

 Anno 1741 den 6 februarij s namiddags ten 3 uure is mijn tot Bladel een zoon gebooren ende 
door dom. van Veersen den 12 dito gedoopt sijn naem is Ludovicus, geheft door juff Bellevois 
en vernoemt na mijn [schoon-]broeder Ludovicus van Toulon. 

 Anno 1742 den 18 february s morgens ten 5 uure is mijn tot Bladel een dogter gebooren ende 
den selfden dito door dom. Van Veerse gedoopt, welkers naem is Adriaana. Waar van Paeter 
ende maater is broeder Adriaan ’t Hooft ende Henrietta De La Coste egte leede, geheft door 
juff. Elisabeth Elsweer. 

 Anno 1744 den 2 maert is mij ten Bladel s avons ten 7 uure een zoon gebooren en den ’t dito 
door domene van Veerse gedoopt, zijn naem is Pieter en genoemt na mijn broeder Pieter de 
la Coste en geheft door juffrouw Barbara Maria van Staden. 

 Anno 1745 den 19 maert namiddag ten 3 uure is mijn tot Bladel een zoon gebooren ende 
door dom. Van Veerse gedoopt den 23 dito sijn naem is Cristiaan vernoemt na mijn swager 
Cristiaan Keppen en geheft door juffr. Crullen Berg en in den heere ontslape den 28 may 1745 
en den tweeden is [ik?] niet genoteert hebben, zijn doot ter werelt genomen op den 7 maan-
de. 

 1771 is in may Adriana van Toulon getrouwd met Anthony Marant Bred te Lillo (geb. 31 aug. 
1736 en overleden te Lillo 24 nov. 1775) en overleden als weduwe aldaar 20 apr. 1775 oud 
ruim 35 j. 

 [Marge: Bloedel lowloijt ?] 

 1785 Anna Cornelia de la Coste te Utr. gestorven s nachts ten 11 uuren tusschen 27 ene 28 
nov. zond dnaand. [Dit staat in hetzelfde handschrift geschreven.] 

 1792 Louisa van Toulon te Utr. overleden 28 of 29 nov. oud 57 j ende bijna 7 m. 

 1797. [letterlijk] 
[Het is niet waarschijnlijk dat dit door de moeder van Catharina zelf is geschreven, want ze kan 
haar eigen dood niet genoteerd hebben, dus lijkt het erop dat iemand anders in de achttiende 
eeuw, gezien het handschrift, tenminste een deel van haar aantekeningen heeft overgenomen. 
Wat opvalt is dat het huwelijk in 1762 van Catharina wordt verzwegen.] 
Lillo is een klein plaatsje aan de Schelde, nu in België, circa 10 kilometer ten noord-westen van 
Antwerpen. Bladel ligt circa 10 kilometer ten zuid-westen van Eindhoven en Klaaswaal ligt in de 
Hoekse Waard niet ver van Dordrecht. 
 
RA, Van Toulon, familiearchief toegang nr. 2.21.227. 
Nr. 143 extract. Lovijs, soon, van Martinus van Toulon en Barbara van der Werf, Egte lieden is, in 
onfe gereformeerde kerke binnen Dordrecht gedoopt op den 2 junius 1702, als blijkt volgens het 
doopregister onser voors. kerke. 2 nod attestor. Actum Dordrecht den ii septemb. 1760, Jacobus 
van Meurs. 
Nr. 144 Staat en inventaris van de boedel van wijlen Ludovicus van Toulon, 19 maart 1763 (en zijn 
derde vrouw H.M. Verboon), beslaat circa 180 pagina’s. Hij bezat diverse landerijen, huizen, ef-
fecten waaronder in Frankrijk, goud, zilver, een bibliotheek en de gewone inboedel van een zeer 
welvarend man. Sommige effecten dateren uit circa 1650 en zijn waarschijnlijk geërfd. Op pagina 
20 staat een verwijzing naar een akte opgesteld door notarus N. Wolff te Leiden, 19-02-1754 van 
de boedel/het testament van Catharina van Zeebergh weduwe van Ludovicus de la Coste. Zij 
heeft ook enige tijd in Leiden gewoond. Op pagina 25 staat een vermelding van wijlen de heren 
Louis de la Coste den Ouden en Allard Belin, beijden in London overleden. 
Nr. 149 Namenlijst communicatiebrieven, waarschijnlijk aangelegd bij het overlijden van Ludovi-
cus van Toulon in 1763 door zijn zoon. Onder andere vermelding van: Dordrecht, obiit, Vv de We-
de van Toulon, geb. Vischers, oud tante (en andere familie, geen enkele vermelding van Catharina 
van Toulon of Jacobus van Veen). 
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Nr. 168 Levensloop Martinus van Toulon, zoon van Ludovicus, geboren 1736. ... en verloor in ’t 
jaar 1763 op den 10 Febr. zijnen tedergeliefden vader aan eenen beroerte. 
 
CBG. Inventaris van de archieven van de families (van Toulon) van der Koog van Toulon en aan-
verwante families over de jaren 1600 - 1956, A.A. Hamburger-Wolterbeek Muller. uitgever De Vi-
dal de Saint Germain Stichting, 1984, Den Haag, Algemeen RA tweede afdeling, 211 pagina’s.  
Pagina 54.  ... Het archief-Van Toulon bestaat uit enige portefeuilles stukken, afkomstig van mr 
Lodewijk van Toulon en Johanna van Nispen, en enige stukken afkomstig van zijn broers, zusters 
en van twee van zijn dochters, alsmede van zijn ouders mr Martinus van Toulon en Adriana Maria 
van Eyck en van zijn oom en tante mr Lodewijk van Toulon en Johanna Helena van der Graaf de 
Vapour, heer en vrouwe van Wulven, terwijl het oudste gedeelte gevormd word door de stukken 
van Ludovicus van Toulon [vrijwel zeker de broer van Adriaan van Toulon, vader van Catharina], 
grootvader van mr Lodewijk van Toulon, en van Henrica Magdelina Verboom, diens derde echt-
genote. 
Een aantal stukken en aantekeningen, waarvan niet meer is na te gaan van wie van de leden van 
de familie Van Toulon ze afkomstig waren, zijn in een aparte afdeling bijeengebracht. De afstam-
ming van de familie Van Toulon is historisch terug te voeren tot Louys Ventelon en Anne Masson, 
die in 1627 in de Waalse kerk te Dordrecht in het huwelijk traden. Uit de lijst van lidmaten van de 
Waalse kerk blijkt, dat in die tijd de meeste van hen afkomstig waren uit Luik en omgeving, mis-
schien kwam Louys Ventelon daar ook vandaan. Zijn naam komt op deze lidmatenlijst echter niet 
voor.  
Ook de volgende generaties woonden in Dordrecht en de naam Ventelon (of Fantelon) verhol-
landste tot Van Telon en Van Toulon, welke laatste versie definitief de familienaam werd. Later 
ontstond een familielegende als zou de familie Van Toulon afstammen van de Franse Hugenoot 
Louis de Toulon, die na de opheffing van het Edict van Nantes in 1685 naar de Republiek gevlucht 
zou zijn. ... 
Pagina 57. Ludovicus van Toulon en Henrica Machtelina Verboom 
Ludovicus werd geboren te Dordrecht op 1 juni en gedoopt op 2 juni 1702 als Lovijs, zoon van 
Martinus van Toulon, commis ter recherche bij de Admiraliteit op de Maas te Rotterdam, en van 
Barbara van der Werf. Hij studeerde theologie aan de Leidse academie en deed 20 juli 1727 zijn 
intrede als predikant te Klaaswaal, en huwde aldaar in hetzelfde jaar op 28 december met Elisa-
beth Hallingh, geboren in 1693, dochter van mr Herman Hallingh, raad in de vroedschap te Dor-
drecht, en Johanna van der Mast; zij overleed reeds op 6 december het jaar daarop. 10 December 
1731 hertrouwde Ludovicus van Toulon te Dordrecht met Alida Maria de la Coste, geboren te 
Dordrecht 9 mei 1712, dochter van Ludovicus de la Coste, predikant te Dordrecht, en Catharina 
van Zeebergh. Uit het huwelijk werden geboren: Barbara, [24 september 1732 te Dordrecht, ge-
huwd 18 oktober 1757 met Leonard van Meerten, predikant te Arkel, en overleden 14 februari 
1762 [[Leonard van Meerten hertrouwt in 1763 in Leiden, zie RAL]], en Martinus [geboren 12-02-
1736 Dordrecht, huwt met M. van Eyk op 25-03-1764 te Gouda, is van beroep raad in vroedschap 
der Gouda, overleden 25-03-1818 te Gouda.] 
25 Mei 1735 deed Ludovicus van Toulon zijn intrede als predikant te Gorinchem, waar Alida Ma-
ria de la Coste op 10 oktober 1737 overleed. 
3 Februari 1739 hertrouwde hij te Gorinchem met Henrica Machtelina Verboom, geboren te Go-
rinchem 20 april 1702, dochter van mr Adriaan Verboom, raad in de vroedschap der stad Gorin-
chem, en Maria Adriana van der Walle. Uit dit huwelijk werden geboren: Adriana Maria, 12 sep-
tember 1743 te Gorinchem, 25 oktober 1763 gehuwd met Martinus Adrianus van Meerten, broer 
van Leonard van Meerten, en overleden 22 december 1805 te Alkmaar, en Lodewijk [wordt ver-
derop beschreven in dat boek]. 
Ludovicus van Toulon overleed te Gorinchem op 10 februari 1763. Henrica Machtelina Verboom 
overleed 8 september 1794 bij haar zoon Lodewijk op kasteel Nieuw-Wulven. 
Er zijn van hen slechts enkele persoonlijke stukken bewaard gebleven. 
[Verderop staat dat de zus van Ludovicus, geboren 1702, Alida heet en zij leeft op 04-12-1755.] 
De volgende stukken met voornamelijk familie-aantekeningen heb ik reeds gezien, maar er is ui-
teraard nog veel meer: Archief van de familie Toulon in het RA, daarbinnen de inventarisnum-
mers 143, 144, 146, 147, 147, 149, 154, 157, 160, 161, 168, 403, 405 en 406. 
 
Bron: https://www.knggw.nl/raadplegen/de-nederlandsche-leeuw/1899-17/88/  

https://www.knggw.nl/raadplegen/de-nederlandsche-leeuw/1899-17/88/
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Henderica Magtelina Verboom, ged. te Gorinchem 21 April 1702, overl, 8 September 1794. Zij 
huwde aldaar 3 Februari 1739 met Ds. Ludovicus van Toulon, weduwnaar eerst van Elisabeth Hal-
lingh en daarna van Alida Maria de la Coste, geb. te Dordrecht 1 Juni 1702, overl. te Gorinchem 9 
Februari 1763, zoon van Martinus van Toulon en Barbera van der Werf. Hij was predikant der 
Herv. Gem eerst te Klaaswaal, daarna te Gorinchem. Hunne kinderen waren: a. Adriaan Maarten 
van Toulon, geb. te Gorinchem 27 November 1739, jong overl. b. Adriaan Maarten van Toulon, 
geb. te Gorinchem 10 Mei 1741. Adriana Maria van Toulon, geb. te Gorinchem 15 September 
1743. Mr. Lodewijk van Toulon, Heer van Wulven, geb. te Gorinchem 21 Februari 1745, Raad en 
Schepen dier stad ,'gehuwd 22 Juni 1774 met Johanna Helena. van.der Graaff de Vapour , dochter 
van Mr. .Hendrik, van der Graaff de Vapour, Heer van .Wulven, en Adriana de la Barre, geb.. 7 
Augs - 1754.' , Hillebrandina Catarina Verboom, ged. te Gorinchem 31 December 1704. 
 
RA, Van Toulon, familiearchief toegang nr. 2.21.227. 
Nr. 403 Aantekeningen van Ludovicus van Toulon uit een familiebijbel, waarschijnlijk overge-
schreven door zijn zoon Martinus van Toulon. Onder andere: 
28-12-1727 huwelijk Ludovicus van Toulon met E. Hallincq, 06-12-1728 het overlijden van E. Hall-
inch, 36 jaar, is in een ander graf begraven dan dat van hemzelf, 10-12-1731 huwelijk Ludovicus 
van Toulon met Anna Maria de la Coste. 
Dordrecht 1732 dochter Barbara, getuigen Ludovicus de la Coste en Catharina van Zeebergh. 
Klaaswal 1734, zoon Ludovicus, gemoeder Catharina van Zeebergh, getuige Maria Susanna de la 
Coste. 
Gorinchem 1736 zoon Martinus, getuigen Adriaan van Toulon en Anna Cornelia de la Coste. 
Gorinchem 1737 zoon Pieter, getuige Catharina van Zeebergh, wede van den Heer L: de la Coste, 
in zijn Eerw. Leven predicant te Dordrecht. 
[Voluit] Anno 1737 den 10

e
 Octob: ’s nagt ten 12 uuren is mijn vrouw Alida Maria de la Coste in 

den Ouderdom van 25 jaaren en 5 maanden tot mijne zeer groote droefheid in haar kraambedde 
leggende in den Heere ontslapen en is in de groote kerk te Gorinchem in mijn graff begraven. 
03-02-1739 huwelijk Ludovicus van Toulon met H.M. Verboon. 
1763, den 9

e
 february is mijn tedergeliefde vader Ludovicus van Toulon in ’t 61

e
 jaar zijnes ouder-

dom tot onser aller overgroote droefheid aan een beroerte zeer schielijk overleden te Gorinchem 
en is in de groote kerk in deszelfs graff aldaer begraeven. 
 
Nationaal Archief, Den Haag .21.227, A.A. Hamburger-Wolterbeek Muller, 1984, cc0 
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 
1. Archieven van de familie Van Toulon van der Koog en aangehuwde families  
2. Archieven van de familie Van Toulon en aangehuwde families  
De familie Van Toulon was verwant aan de familie Van der Koog door het huwelijk van Johanna 
Paulina Jacoba van Toulon, dochter van mr Lodewijk van Toulon en Johanna van Nispen, met 
Maarten van der Koog in 1822 en door het huwelijk van Petronella Vincentie van Toulon, jongste 
zuster van Johanna Paulina Jacoba, in 1841 met mr Anthony Jan Cornelis van Bijnkershoek van 
der Koog, zoon van Maarten van der Koog en zijn eerste vrouw Esther Sara Elisabeth Rijgerbos. 
Anthony Jan Cornelis van der Koog kreeg in 1821 toestemming de naam "Van Bijnkershoek" bij de 
naam "Van der Koog" aan te nemen (zie inventarisnummer 521). 
Door het huwelijk van Johanna Paulina Jacoba van Toulon met Maarten van der Koog vererfden 
archivalia, afkomstig van de familie Van Toulon en aanverwante families en personen in de fami-
lie (Van Toulon) van der Koog. 
Het archief-Van Toulon bestaat uit enige portefeuilles stukken, afkomstig van mr Lodewijk van 
Toulon en Johanna van Nispen, en enige stukken afkomstig van zijn broers, zusters en van twee 
van zijn dochters, alsmede van zijn ouders mr Martinus van Toulon en Adriana Maria van Eyck en 
van zijn oom en tante mr Lodewijk van Toulon en Johanna Hélèna van der Graaf de Vapour, heer 
en vrouwe van Wulven, terwijl het oudste gedeelte gevormd wordt door de stukken van Ludovi-
cus van Toulon, grootvader van mr Lodewijk van Toulon, en van Henrica Magdelina Verboom, 
diens derde echtgenote. 
Een aantal stukken en aantekeningen, waarvan niet meer is na te gaan van wie van de leden van 
de familie Van Toulon ze afkomstig waren, zijn in een aparte afdeling bijeengebracht. De afstam-
ming van de familie Van Toulon is historisch terug te voeren tot Louys Ventelon en Anne Masson, 
die in 1627 in de Waalse kerk te Dordrecht in het huwelijk traden. Uit de lijst van lidmaten van de 

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.21.227/node/c01%3A1.c02%3A3./open/c01%3A0.#c01:0.
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.21.227/node/c01%3A1.c02%3A3./sluit/c01%3A1.#c01:1.
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Waalse kerk blijkt, dat in die tijd de meeste van hen afkomstig waren uit Luik en omgeving, mis-
schien kwam Louys Ventelon daar ook vandaan. Zijn naam komt op deze lidmatenlijst echter niet 
voor. 
Ook de volgende generaties woonden in Dordrecht en de naam Ventelon (of Fantelon) verhol-
landste tot Van Telon en Van Toulon, welke laatste versie definitief de familienaam werd. Later 
ontstond een familielegende als zou de familie Van Toulon afstammen van de Franse Hugenoot 
Louis de Toulon, die na de opheffing van het Edict van Nantes in 1685 naar de Republiek gevlucht 
zou zijn. 
In de laatste afdeling van dit hoofdstuk zijn stukken opgenomen door huwelijk in het bezit van de 
familie Van Toulon gekomen. Het zijn enige stukken betreffende het overlijden van mr Vincent 
van Eyck, schoonvader van Martinus van Toulon, genealogische aantekeningen betreffende de 
families Hofkens en Verbeeck, verwant aan de familie van Eyck en een stuk van mr Hendrik van 
der Graaf de Vapour, heer van Wulven, schoonvader van Lodewijk van Toulon, heer van Wulven. 
Het archief van de familie van Nispen, door huwelijk verwant aan de familie Van Toulon, is met 
verdere verwanten opgenomen in hoofdstuk III van deze inventaris. 
Zoals de familie Van Toulon van der Koog afstammend van Johanna Paulina Jacoba van Toulon in 
het bezit was gekomen van het hieronder beschreven archief Van Toulon, zo erfde jkvr Vincence 
Adrienne Rethaan Macaré enige archivalia-Van Toulon van Petronella Vincentia van Toulon, haar 
grootmoeder van moederszijde. Na haar overlijden heeft haar echtgenoot mr Hendrik Kronen-
berg deze stukken met andere aangeboden aan mr Lodewijk Johan (jr) van Toulon van der Koog, 
die toen het familiearchief-Van Toulon van der Koog onder zijn beheer had. De stukken zijn op-
genomen in hoofdstuk I van het tweede deel van de inventaris. 
Behalve het hieronder beschreven archief-Van Toulon en de archivalia-Van Toulon opgenomen in 
hoofdstuk I van deel II, die eigendom zijn van de familie Van Toulon van der Koog, zijn er nog an-
dere stukken afkomstig van de familie Van Toulon en aanverwante families. 
Een aantal archivalia-Van Toulon behoort tot het familieararchief-Des Tombe, gedeponeerd op 
het Rijksarchief te Utrecht. Zoals er door het huwelijk van Johanna Paulina Jacoba van Toulon met 
Maarten van der Koog archivalia-Van Toulon in de familie Van Toulon der Koog vererfden, zo zijn 
er enige archivalia-Van Toulon in het bezit van de familie Des Tombe gekomen door het huwelijk 
van mr Jacob des Tombe met jkvr Henriëtte Johanna Martina Beeldsnijder, die een dochter was 
van de oudste zuster van Johanna Paulina Jacoba van Toulon: Martina Adriana Maria van Toulon, 
gehuwd met jhr Gerard Johannes Beeldsnijder, heer van Voshol en Vrije Nes. 
Op het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage bevindt zich een portefeuille met brieven van mi-
nisters-plenipotentiarissen der Bataafse Republiek, gedecodeerd door mr Lodewijk van Toulon 
toen hij secretaris van het "cijffer" was, in 1950 geschonken door jhr mr Adrien Jacques Corneille 
Rethaan Macaré, jongere broer van jkvr Vincence Adrienne Rethaan Macaré en kleinzoon van Pe-
tronella Vincentia van Toulon. 
Zie V.R.O.A. 1950, 2e serie XXIII, 's-Gravenhage, 1951. blz. 19, aanwinsten. 
A.R.A.: Inventaris 64. Buza. nummer 204-A. 
2.1. Algemeen  
2.2. Ludovicus van Toulon en Henrica Machtelina Verboom  
Ludovicus werd geboren te Dordrecht op 1 juni en gedoopt op 2 juni 1702 als Lovijs, zoon van 
Martinus van Toulon, commies ter recherche bij de Admiraliteit op de Maas te Rotterdam, en van 
Barbara van der Werf. Hij studeerde theologie aan de Leidse academie en deed 20 juli 1727 zijn 
intrede als predikant te Klaaswaal, en huwde aldaar in hetzelfde jaar op 28 december met Elisa-
beth Hallingh, geboren in 1693, dochter van mr Herman Hallingh, raad in de vroedschap te Dor-
drecht, en Johanna van der Mast; zij overleed reeds op 6 december het jaar daarop. 10 december 
1731 hertrouwde Ludovicus van Toulon te Dordrecht met Alida Maria de la Coste, geboren te 
Dordrecht 9 mei 1712, dochter van Ludovicus de la Coste, predikant te Dordrecht, en Catharina 
van Zeebergh. Uit het huwelijk werden geboren: Barbara, [24 september 1732 te Dordrecht, ge-
huwd 18 oktober 1757 met Leonard van Meerten, predikant te Arkel, en overleden 14 februari 
1762], en Martinus. 
25 mei 1735 deed Ludovicus van Toulon zijn intrede als predikant te Gorinchem, waar Alida Maria 
de la Coste op 10 oktober 1737 overleed. 
3 februari 1739 hertrouwde hij te Gorinchem met Henrica Machtelina Verboom, geboren te Go-
rinchem 20 april 1702, dochter van mr Adriaan Verboom, raad in de vroedschap der stad Gorin-
chem, en Maria Adriana van der Walle. Uit dit huwelijk werden geboren: Adriana Maria, 12 sep-

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.21.227/node/c01%3A1.c02%3A3./open/c01%3A1.c02%3A0.#c01:1.c02:0.
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tember 1743 te Gorinchem, 25 oktober 1763 gehuwd met Martinus Adrianus van Meerten, broer 
van Leonard van Meerten, en overleden 22 december 1805 te Alkmaar, en Lodewijk. 
Ludovicus van Toulon overleed te Gorinchem op 10 februari 1763. Henrica Machtelina Verboom 
overleed 8 september 1794 bij haar zoon Lodewijk op kasteel Nieuw-Wulven. 
Er zijn van hen slechts enkele persoonlijke stukken bewaard gebleven. 
2.3. Martinus van Toulon en Adriana Maria van Eyck  
Martinus van Toulon werd geboren te Gorinchem op 12 februari 1736 uit het huwelijk van Ludo-
vicus van Toulon en Alida Maria de la Coste. Hij studeerde rechten aan de Leidse hogeschool, en 
werd 1 januari 1762 gekozen tot raad in de vroedschap der Gouda, waar een familielid, mr Ge-
rard van Brandwijk, heer van Bleskensgraaf, raad in de vroedschap, er eerder voor gezorgd had, 
dat hij burger van Gouda werd. 
25 maart 1764 trad hij te Gouda in het huwelijk met Adriana Maria van Eyck, gedoopt 27 october 
1747, dochter van mr Vincent van Eyck, raad in de vroedschap der stad Gouda, en Catharina Hof-
kens. 
Uit dit huwelijk werden geboren: Lodewijk, Vincentia Catharina, Alida Maria Petronella, Huberta 
Jacoba, Gerard Willem, Johan Adriaan, behalve nog enige jong-overleden kinderen. Met ingang 
van 1 Januari 1768 werd Martinus van Toulon thesaurier-ontvanger der stad, van 1 mei 1776 tot 
1 mei 1782 was hij baljuw en schout, terwijl hij ook enige malen schepen was. In 1783 en in 1787 
werd hij voor 2 jaar tot burgemeester gekozen. Bovendien was hij vanaf 1765 controleur en vanaf 
1780 ontvanger der convooien en licenten bij de Admiraliteit op de Maze. Ook vertegenwoordig-
de hij regelmatig met andere gedeputeerden de stad Gouda in de vergaderingen van de Staten 
van Holland. Hij behoorde daar bij de anti-stadhouderlijke stroming, die ten tijde van de vierde 
Engelse zeeoorlog ontstond, en werd 12 juni 1787 benoemd in de zogenoemde Commissie ter de-
fensie van Holland en de stad Utrecht, zodat hij medeverantwoordelijk was voor het vasthouden 
door het Goudse vrijcorps van prinses Wilhelmina bij de Goejanverwellesluis op 28 juni daaraan 
vooraf, en na het herstel van het stadhouderlijk gezag voor altijd uit alle openbare ambten ont-
slagen werd. Hij zag zich zelfs al genoodzaakt de wijk te nemen en vertrok naar Brussel, maar na 
enige tijd keerde hij in het geheim terug in verband met zijn werkzaamheden als ontvanger der 
convooien en licenten, welke post hij verder ongestoord kon blijven vervullen. 
Na de omwenteling in januari 1795 werd hij Provisioneel lid van de Municipaliteit der stad Gouda, 
maar trok zich aan het eind van hetzelfde jaar uit het openbare leven terug. 
Bij het supprimeren der ambten als gevolg van de inlijving bij Frankrijk in 1811 verloor hij zijn 
ambt als ontvanger der convooien en licenten. 
Martinus van Toulon overleed te Gouda 25 maart 1818, terwijl Adriana Maria van Eyck hem op 15 
juni 1802 al was voorgegaan, eveneens te Gouda. 
De nagelaten stukken zijn vrijwel alle van persoonlijke aard, en hierbij bevindt zich een door Mar-
tinus van Toulon in 1812 opgestelde levensbeschrijving, waarin ook vele gegevens omtrent zijn 
loopbaan te vinden zijn. 
Enige stukken betreffende Vincent van Eyck en de aanverwante families Hofkens en Verbeeck, die 
door het huwelijk van Adriana Maria van Eyck met Martinus van Toulon vererfden in de familie 
van Toulon, zijn beschreven in de afdeling: stukken afkomstig van aanverwante familieleden. 
2.4. Lodewijk van Toulon en Johanna Helena van der Graaf de Vapour  
Lodewijk van Toulon werd 18 februari 1745 te Gorinchem geboren uit het huwelijk van Ludovicus 
van Toulon met Henrica Machtelina Verboom. 
Hij studeerde rechten aan de Leidse academie. In die tijd moet hij poorter der stad Alkmaar ge-
weest zijn, (zie inventarisnummers 179 en 184. Het gemeentearchief te Alkmaar kon hierover 
echter geen nadere inlichtingen verstrekken), maar werd schepen der stad Gorinchem in 1769 en 
raad in de vroedschap in 1773. Verder was hij hoogheemraad van het Land van Arkel beneden de 
Gouwe en vanaf 1 mei 1784 voor de driejaarlijkse termijn Gecommitteerde Raad der Staten van 
Holland. 22 juni 1774 trad hij in het huwelijk met Johanna Helena van der Graaf de Vapour, gebo-
ren 7 augustus 1754, dochter van mr Hendrik van der Graaf de Vapour, heer van Wulven, raad in 
de vroedsehap der stad Gorinchem, en Adriana de la Barre. 
Na het herstel van het stadhouderlijk gezag in Holland in 1787 werd ook Lodewijk van Toulon niet 
meer in de vroedschap opgenomen. Vanaf de omwenteling in januari 1795 was hij gedurende 
enige maanden Provisioneel lid van de Gorkumse Munipaliteit, maar bleef na de verkiezingen op 
28 maart niet aan. Johanna Helena van der Graaf de Vapour werd na het overlijden van haar 
moeder door de staten van Holland op 17 april 1780 beleend met de ridderhofstad en heerlijk-
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heid Wulven. Zij overleed kinderloos op 17 oktober 1790, waarna volgens haar testamentaire be-
schikking Wulven vererfde op haar zuster Adriana Hendrika, gehuwd met Thomas Dolegius Adri-
aan Verboom, terwijl Lodewijk van Toulon het vruchtgebruik behield tot aan zijn overlijden op 10 
oktober 1804. 
Er zijn van hen slechts enkele persoonlijke stukken bewaard gebleven, die doordat Lodewijk van 
Toulon geen kinderen had in het bezit van de nakomelingen van zijn broer Martinus gekomen zul-
len zijn, en hierbij is ook een stuk afkomstig van Hendrik van der Graaf de Vapour, dat is opgeno-
men in de afdeling stukken van aangehuwde familieleden. 
 178 "Op het Huwelijk van den Wel Edel Gestelde Heer mr Lodewijk van Toulon, ...., met De Wel 

Edel Geboore Jonckvrouwe Johanna Helena van der Graaf de Vapour, voltrokken den 21.st Junij, 

1774", gedicht van Izaak van Doorn. 1774 1 deel in hoes  
 179 Bul van de Leidse academie voor Lodewijk van Toulon wegens zijn promotie tot doctor in de 

beide rechten. 2 juli 1767 1 charter  
 180 Onderhandse "Staat en inventaris van den boedel en nalatenschap van wijlen de Wel Edel Ge-

boren Heer mr Lodewijk van Toulon, Heere van Wulven, gedaan maken en instellen bij de Wel 

Edel Geboren Heer mr Martinus van Toulon .... en den notaris Theodorus Koppen te Utrecht als 

door zijn Wel Edel Geboren Gecommitteerd en aangesteld tot executeuren van zijn testament ....". 
16 mei 1805 1 deel  
2.5. Lodewijk van Toulon en Johanna van Nispen  
Lodewijk van Toulon werd op 17 augustus 1767 te Gouda geboren als zoon van Martinus van 
Toulon en Adriana Maria van Eyck. Hij studeerde rechten aan de Utechtse hogeschool en promo-
veerde in 1786 tot J.U. doctor om de post van ordinaris klerk op het kantoor voor de collectieve 
middelen van Holland in den Haag te kunnen aanvaarden. Op 1 februari 1791 huwde hij te 's-
Gravenhage met Johanna van Nispen, geboren te 's-Gravenhage 8 augustus 1771 als oudste 
dochter van mr Johan van Nispen, raadsheer in het hof van Holland en Zeeland, en Paulina Jacoba 
Croiset. Uit het huwelijk werden 5 kinderen geboren: Martina Adriana Maria, Johanna Paulina Ja-
coba, Marten Louis, Petronelle Jacoba Louise en Petronella Vincentia. 
Meteen na de omwenteling in Holland en wel op 2 februari 1795 werd Lodewijk van Toulon op 
voorstel van het Haagse Burgercomité gekozen in het Provisioneel College van Crimineele en Civi-
le Justitie van 's Hage, dat de schepenbank verving, tot 31 maart, toen er een definitief college 
kwam. 
Op 4 maart was hij reeds door de Provisionele Representanten van het Volk van Holland be-
noemd tot commies-generaal der Posterijen van Holland en nam ontslag bij het kantoor der ge-
mene middelen. De secretaris van het College van Commissarissen der Posterijen van Holland, 
onder wie hij nu werkte, was Samuel Egbert Croiset, een oom van Johanna van Nispen. Het vol-
gend jaar werd hij bovendien op verzoek van de secretaris der "cijffers", dit was eveneens Samuel 
Egbert Croiset, door de Nationale Vergadering der Bataafse Republiek benoemd tot adjunct-
secretaris. 
Bij de unificatie van het Bataafse postwezen in 1803 werd Samuel Egbert Croiset secretaris van 
het nieuw opgerichte College van Commissarissen der Bataafse Posterijen, en toen hij nog in dat-
zelfde jaar met pensioen ging, werd Lodewijk van Toulon door het Staatsbewind tot opvolger be-
noemd. Bovendien was Lodewijk van Toulon in 1802 door het Staatsbewind aangesteld tot lid van 
het gemeente-bestuur van Den Haag, waarin hij in 1806 provisioneel gecontinueerd werd, en in 
deze functies bekleedde hij weer verschillende nevenfuncties. Daarnaast had het Departementaal 
Bestuur van Holland in 1804 Lodewijk van Toulon benoemd in de toen opgerichte armencommis-
sie, en toen de Raad van den Haag in 1805 een commissie voor armenzorg en werkverschaffing 
instelde, was hij ook daarvan lid en tevens voorzitter geworden. Tot 1808 zou hij deze ambten 
blijven vervullen. Op 5 februari 1808 werd Lodewijk van Toulon door koning Lodewijk Bonaparte, 
sinds 1806 koning van Holland, benoemd tot staatsraad in gewone dienst, zodat hij zich nu te 
Utrecht moest vestigen, waarheen de koning de residentie in de zomer van 1807 verlegd had. Zijn 
gezin liet hij echter in den Haag achter. Hij moest nu zijn betrekking als secretaris-generaal bij de 
posterijen opgeven, evenals het wethouderschap van den Haag, waartoe hij kort tevoren be-
noemd was. 
Wegens de reorganisatie van het werk der "cijffers" kreeg hij nu ook eervol ontslag als adjunct-
secretaris der "cijffers". In april 1808 werd hij met 2 anderen door Lodewijk Bonaparte aange-
zocht om een rapport voor een algemeen stelsel van armenzorg op te stellen. 
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In september 1808 aanvaardde hij de benoeming tot hoofdschout en hoofdofficier van den Haag, 
en kon toen weer bij zijn gezin terugkeren. Dit ambt hield echter op te bestaan per 1 april 1811 
toen de Franse rechterlijke organisatie werd ingevoerd als gevolg van de inlijving van ons land bij 
het Franse Keizerrijk in 1810. 
Na enige mislukte sollicitaties naar een ander ambt vertrok Lodewijk van Toulon naar Parijs om 
naar een prefectuur te solliciteren, maar aanvaardde met nog twee andere Nederlanders een 
plaats als raadsheer in het Keizerlijk Hof van Cassatie. 
Na de ineenstorting van het Franse Keizerrijk keerde Lodewijk van Toulon naar zijn vaderland te-
rug, in april 1814. Zijn gezin had hij de voorafgaande zomer na een vakantiereis reeds bij familie 
achtergelaten. Hij nam ontslag uit het Hof van Cassatie en bood de Souvereine Vorst zijn diensten 
aan, maar verkreeg pas in maart 1815 een benoeming en wel in het burgemeesterscollege van 
zijn geboortestad Gouda, met J.F. van Harencarspel Dekker van Beverwijk, als president, en J.P. 
Kemper. 
12 januari 1816 werd hij tot referendaris 1ste klasse benoemd om werkzaam te kunnen zijn in de 
door koning Willem samengestelde commissie voor het armenwezen. Het burgemeesterschap 
der stad Gouda zou hij nu moeten neerleggen, maar hij bleef dit waarnemen op verzoek van de 
Raad. 
Na het overlijden van Van Harencarspel Dekker in 1817 volgde Lodewijk van Toulon hem niet al-
leen op als president-burgemeester, maar werd ook door de Raad aangesteld om zitting te ne-
men in de vergadering der Staten van Holland vanwege de stad Gouda. Hij werd herbenoemd als 
burgemeester in 1820 en weer in 1824 op het kort tevoren ingevoerde nieuwe reglement voor de 
steden. 
In 1819 werd hij door de vergadering der Staten van Holland gekozen tot lid van de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal, en herkozen in 1822, 1825, 1828 en 1831, maar legde dit ambt korte 
tijd later weer neer, evenals het burgemeesterschap van Gouda en het lidmaatschap der Staten 
van Holland, wegens zijn benoeming tot goeverneur der provincie Utrecht, welk ambt hij vervul-
de tot zijn overlijden op 5 januari 1840 te Utrecht. 
Johanna van Nispen overleed 20 november 1854 eveneens te Utrecht. Hun archief bestaat voor 
een deel uit persoonlijke stukken, brieven en aantekeningen, en een deel wordt gevormd door 
archivalia die verband houden met de vele ambten, die Lodewijk van Toulon bekleedde. 
Bij de persoonlijke stukken bevindt zich een door Lodewijk van Toulon opgestelde levensbeschrij-
ving, waaraan veel van het bovenstaande ontleend is. Bij de persoonlijke brieven werden ook de 
vertrouwelijke brieven ingedeeld, die Lodewijk van Toulon ontving van tijdgenoten, die evenals 
hij belangrijke ambten bekleedden. 
Verder zijn er veel losse aantekeningen en stukken betreffende allerlei onderwerpen waar Lode-
wijk van Toulon belang in stelde. 
Het ambtelijke gedeelte van het archief is onderverdeeld in stukken, brieven en aantekeningen 
betreffende benoeming, ontslag e.d. en stukken die voortgekomen zijn uit ambtelijke functies. Bij 
het ene onderdeel is een portefeuille met de bijna voltallige besluiten, waarbij Lodewijk van Tou-
lon benoemd of ontslagen werd in of uit de vele ambten, die hij bekleedde. Bij het andere onder-
deel zijn slechts voor een klein gedeelte originele stukken en brieven, de meeste zijn concepten of 
copieën, die evenals de aantekeningen door Lodewijk van Toulon werden opgemaakt of afge-
schreven voor eigen gebruik bij zijn onderscheidelijke ambten. Ze zijn bij de betreffende ambten 
in de inventaris opgenomen. 
De archivalia-Van Nispen, en verdere verwanten, die door het huwelijk van Johanna van Nispen 
met Lodewijk van Toulon vererfden in de familie Van Toulon, zijn beschreven in hoofdstuk 3. 
2.6. Vincentia Catharina van Toulon, en Pieter Samuel Crommelin  
Vincentia Catharina van Toulon werd 30 november 1769 te Gouda geboren als dochter van Mar-
tinus van Toulon, vroedschap der stad Gouda en Adriana Maria van Eyck. 27 februari 1797 huwde 
zij te Gouda met Joan Jacob van der Mieden, heer van Opmeer, schepen te Alkmaar, geboren te 
Alkmaar 10 november 1765, zoon van Gualterus George Gideon van der Mieden, heer van Op-
meer, raad in de vroedschap te Alkmaar en Maria Cardinaal. Hij overleed te Alkmaar 10 april 
1800. Vincentia Catharina van Toulon hertrouwde te Alkmaar 20 maart 1803 met Pieter Samuel 
Crommelin, ontvanger der rijksbelastingen geboren 14 augustus 1765, zoon van Jacob Cromme-
lin, raad in de vroedschap der stad Haarlem, en Anna Petronella Gerlings. Zij overleed te Zoeter-
woude 10 november 1843 en Pieter Samuel Crommelin 26 mei 1853 te Leiderdorp. 
2.7. Alida Maria Petronella van Toulon  

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.21.227/node/c01%3A1.c02%3A3./open/c01%3A1.c02%3A5.#c01:1.c02:5.
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.21.227/node/c01%3A1.c02%3A3./open/c01%3A1.c02%3A6.#c01:1.c02:6.
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Alida Maria Petronella van Toulon werd 25 januari 1772 te Gouda geboren als dochter van Marti-
nus van Toulon, raad in de vroedschap der stad Gouda, en Adriana Maria van Eyck. Op 6 april 
1801 huwde zij te Gouda met Tobie Constantin de Bordes toen secretaris van de Raad van Finan-
ciën der Bataafse Republiek, later procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, gebo-
ren te Amsterdam 13 december 1772, zoon van Philips de Bordes, koopman en Anne-Marie Jor-
dan. Zij overleed te 's-Gravenhage 28 oktober 1844 en haar echtgenoot eveneens aldaar op 3 ok-
tober van het volgende jaar. 
2.8. Huberta Jacoba van Toulon  
Huberta Jacoba van Toulon werd 10 november 1773 te Gouda geboren als dochter van Martinus 
van Toulon, raad in de vroedschap der stad Gouda, en Adriana Maria van Eyck. Zij overleed te 
Gouda 4 december 1848. 
2.9. Gerard Willem van Toulon  
Gerard Willem van Toulon werd 3 februari 1778 te Gouda geboren als zoon van Martinus van 
Toulon, raad in de vroedschap der stad Gouda, en Adriana Maria van Eyck. Hij studeerde genees-
kunde aan de Utrechtse hogeschool. 16 maart 1802 huwde hij te Utrecht met Aafje Bleuland, 
dochter van Jan Bleuland, hoogleraar in de geneeskunde te Utrecht en Aafje Kuypers. Hij was als 
geneesheer gevestigd te Rotterdam en overleed 4 januari 1808 te Gouda. Zijn weduwe hertrouw-
de 19 december 1808 met Adrianus van Wijnoxbergen, geneesheer te Rotterdam. Zij overleed 18 
januari 1862. 
2.10. Johan Adriaan Hendrik van Toulon  

Johan Adriaan Hendrik van Toulon werd 2 februari 1780 te Gouda geboren als zoon van Martinus 
van Toulon, raad in de vroedschap der stad Gouda, en Adriana Maria van Eyck. Hij was werkzaam 
bij de dienst der in- en uitgaande rechten te Amsterdam, eerst als commies tenslotte als commis-
saris. 30 januari 1817 trad hij in het huwelijk met Catharina Elisabeth Hëger, dochter van Jan Cas-
per Häger en Gesina Hendriks, geboren 20 mei 1783 te Amsterdam. Johan Adriaan Hendrik van 
Toulon overleed te Amsterdam 19 januari 1833 en zijn weduwe 12 september 1855. 
2.11. Martina Adriana Maria van Toulon en jhr Gerard Johannes Beeldsnijder, heer van Voshol en 

Vrije Nes  

Martina Adriana Maria van Toulon werd 20 augustus 1792 te Gouda geboren als oudste dochter 
van Lodewijk van Toulon, toen klerk der Gemene Middelen van Holland, en van Johanna van Nis-
pen. Aldaar huwde zij 12 maart 1818 met Gerard Johannes Beeldsnijder, heer van Voshol en Vrije 
Nes, kapitein van de schutterij te Amsterdam, geboren te Amsterdam 30 mei 1791 als zoon van 
mr Johannes Beeldsnijder, eertijds schepen van Amsterdam, en van Henriëtte Everdina Beeldsnij-
der, beiden reeds overleden. 
Bij K.B. d.d. 3 mei 1828, nummer 17 werd Gerard Johannes Beeldsnijder verheven in de Neder-
landse adel en nam als lid van de ridderschap zitting in de Provinciale Staten van Utrecht. Hij 
overleed 19 april 1853 te Utrecht. Martina Adriana Maria van Toulon schilderde, aanvankelijk on-
der leiding van Willem Hekking, veelal stillevens. Zij was vanaf 1828 lid van de Koninklijke Acade-
mie te Amsterdam en vanaf 1833 van het genootschap "Arti Sacrum" te Rotterdam. Tussen 1828 
en 1836 exposeerde zij ook. Zij overleed te Utrecht op 2 oktober 1880. 
2.12. Petronella Jacoba Louise van Toulon  

Petronella Jacoba Louise van Toulon werd 11 januari 1800 te 's-Gravenhage geboren als dochter 
van mr Lodewijk van Toulon, commies-generaal der posterijen van Holland, en Johanna van Nis-
pen. Zij overleed ongehuwd te Utrecht op 29 mei 1877. 
2.13. Aantekeningen en stukken verzameld door de familie Van Toulon  

Hieronder zijn enige aantekeningen en stukken beschreven, waarvan niet meer is na te gaan van 
wie van de leden van de familie Van Toulon ze afkomstig waren. 
2.14. Stukken van aangehuwde familieleden  

3. Archieven van de familie Van Nispen en aangehuwde families  

De familie Van Nispen was verwant aan de familie Van Toulon door het huwelijk van Johanna van 
Nispen, dochter van Johan van Nispen en Paulina Jacoba Croiset, met Lodewijk van Toulon in 
1791, en zo vererfden stukken afkomstig van leden van de familie Van Nispen en verdere verwan-
ten in de familie Van Toulon. (Deel weggelaten.) 
 
Kleinkind via Ludovicus van Toulon: 
Staten-Generaal: Commissieboeken, 1586-1794 
Aanstelling op 27 maart 1765 te Den Haag 

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.21.227/node/c01%3A1.c02%3A3./open/c01%3A1.c02%3A7.#c01:1.c02:7.
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.21.227/node/c01%3A1.c02%3A3./open/c01%3A1.c02%3A8.#c01:1.c02:8.
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.21.227/node/c01%3A1.c02%3A3./open/c01%3A1.c02%3A9.#c01:1.c02:9.
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.21.227/node/c01%3A1.c02%3A3./open/c01%3A1.c02%3A10.#c01:1.c02:10.
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.21.227/node/c01%3A1.c02%3A3./open/c01%3A1.c02%3A10.#c01:1.c02:10.
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.21.227/node/c01%3A1.c02%3A3./open/c01%3A1.c02%3A11.#c01:1.c02:11.
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.21.227/node/c01%3A1.c02%3A3./open/c01%3A1.c02%3A12.#c01:1.c02:12.
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.21.227/node/c01%3A1.c02%3A3./open/c01%3A1.c02%3A13.#c01:1.c02:13.
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.21.227/node/c01%3A1.c02%3A3./open/c01%3A2.#c01:2.
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Geregistreerde      Mr. Martinus van Toulon 
Functie  Controleur v.d. convoijen en licenten te Gouda 
 
Staten-Generaal: Commissieboeken, 1586-1794 
Aanstelling op 20 december 1780 te Den Haag 
Geregistreerde     Mr. Martinus van Toulon 
Functie  Ontvanger v.d. convoijen en licenten te Gouda 
 
Bron: Wikipedia pagina Lodewijk van Toulon, https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_van_Toulon, 
een deel overgenomen.  
Lodewijk van Toulon (Gouda, 17 augustus 1767 - Utrecht, 5 januari 1840) was onder andere bur-
gemeester van Gouda, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en gouverneur van 
Utrecht. Van Toulon werd geboren als zoon van de Goudse burgemeester Martinus van Toulon en 
Adriana Maria van Eijck. Na zijn opleiding aan de Latijnse School studeerde hij Romeins- en he-
dendaags recht en promoveerde al op jeugdige leeftijd in 1786] te Utrecht. 
Hij trouwde op 1 februari 1792 te 's-Gravenhage met Johanna van Nispen. 
Na zijn studie vervulde hij tal van ambtelijke en bestuurlijke functies in de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden, de Bataafse Republiek, het Bataafs Gemenebest, het Koninkrijk Holland, 
het Eerste Franse Keizerrijk en het Koninkrijk der Nederlanden. 
Na de inlijving van Nederland door Frankrijk werd hij van 1811 tot 1813 lid van het Hof van Cassa-
tie in Parijs. In 1814 werd hij door de Engelsen gevangengenomen in Zeeland, maar hij kon daar-
na zijn bestuurlijke carrière toch weer voortzetten. Van 1815 tot 1831 was hij burgemeester van 
Gouda en hij combineerde deze functie vanaf 1819 tot 1831 met het lidmaatschap van de Twee-
de Kamer, waarvan hij van 1830 tot 1831 voorzitter was. In 1831 werd hij gouverneur van de pro-
vincie Utrecht, welke functie hij tot zijn overlijden in 1840 vervulde. 
De woning van Toulon aan de Westhaven te Gouda. 
Lodewijk van Toulon behoorde in 1832 tot de twintig eigenaren met het hoogste belastbare in-
komen in Gouda (achttiende plaats); hij behoorde ook tot de twintig eigenaren met het hoogste 
belastbare inkomen voor huizenbezit (veertiende plaats - 2 huizen) en tot de twintig eigenaren 
met het hoogste belastbare inkomen voor gebouwd bezit (zestiende plaats). 
In Gouda woonde hij vanaf 1816 in het huis van de patriot De Lange van Wijngaerden aan de 
Westhaven, dat hij van hem huurde. Na diens overlijden in 1820 kocht hij de woning in 1821 en 
woonde er tot zijn vertrek naar Utrecht. In dit huis werd de bruiloft van zijn dochter, de schilde-
res Martina Adriana Maria van Toulon, met Gerard Beeldsnijder gevierd.  
Zie voor dochter Martina: https://nl.wikipedia.org/wiki/Martina_Adriana_Maria_van_Toulon  
 
In Oosterbeek bestaat een Van Toulon van der Koogweg (vernoemd naar de burgemeester). 
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 Generatie 9 Van Toulon      
 
 
Verband nog onbekend met: 
Pieter van Toulon, geboren circa 1680 is getrouwd met Cornelia Vissers op 24 oktober 1706 te 
Dordrecht. Zij zijn op 10 oktober 1706 te Dordrecht in ondertrouw gegaan. 
Kind: Alida van Toulon  1709. Bron: geneaonline.nl. 
 
Verband nog onbekend met het volgende. 
Begrafenis te Nijmegen. Overledene: … van Toulon. 
Opmerking:- commies - in de kerkkelder f15-0-0 - voor de hoge baar f5-12-0 - voor 3x luiden f6-0-
0 - een grafdaalder f1-10-0 - voor een dag overstaan f1-8-0. 
Regionaal Archief Nijmegen, DTB Begraven, Nijmegen, 25 oktober 1726. 
Begraafregister Nederduits-Gereformeerde gemeente Nijmegen 1722-1810 (RBS 1186/061). 
 
In Dordrecht bestaat een Toulonselaan en een poortje waarboven Fantoulon staat. In de buurt 
van het station. 
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 Generatie 8 De la Coste      
 
 
De ouders zijn Ludovicus de la Coste (ook: de Lacoste) x  1710 Catharina van Zeebergh. 
Ludvicus de la Coste, geboren in of rond 1674 in Rochelle, Ds, bedienaar des goddelijcken woorts 
(1710), overleden in het jaar 1731 te Dordrecht. Catharina van Zeebergh, doop NH 08-04-1689 te 
Dordrecht, overl. na 1720. 
 
Eerste huwelijk Ludovicus de la Coste met Alida Tresenier in 1700. Nog geen nadere informatie. 
 
Tweede huwelijk Ludovicus de la Coste met Catharina van Zeebergh 
Sondach den 16 Maart 1710. Coram D’Heeren Johan de Witt* & Bartholomeus van den Santheu-
vel, vervangende de heer Mr: Johan de Roovere. ‘Ludovicus de la Coste, weduwnaar, bedienaar 
des goddelijcken woorts, woont hier ter stede, geassisteert met de heer Anthonij Repelaer, Rege-
rende Burgemeester deser Stadt, met Catharina van Zeebergh, jongedochter van Dordrecht, 
woont bij de beurs, geassisteert met d’heer Pieter van Zeebergh, desselfs vader.’ 
Den 31

e
 maert hier getrouwt. Den troubrieff gegeven den 7 October 1729. 

(*Vermoedelijk kleinzoon van de Johan de Witt (1625-1672): Johan (1694-1751), Raad van Finan-
ciën (raadsheer en president van de rekenkamer in de Zuidelijke Nederlanden) van de keizer van 
Oostenrijk in Brussel. Hij erfde de heerlijkheden van zijn vader en verkocht ze in 1723 aan Jan 
Hendrik Strick van Linschoten. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_de_Witt_(1662-1701) ) 
 
Kinderen Ludovicus de la Coste en Alida Tresenier 
1. Cornelia Louisa de la Coste doop rond 1700 te Simonshaven, overl.  
2. Hendriëtta de la Coste  doop 28-04-1707 te Dordrecht, overl. na 1741 
 
Kinderen Ludovicus de la Coste en Catharina van Zeebergh 
1. Anna Cornelia de la Coste  doop 02-01-1711 te Dordrecht, overl. 27-11-1785 te Utrecht 
2. Alida Maria de la Coste  doop 09-05-1712 te Dordrecht, overl. 10-10-1737 Gorinchem 
3. Ludovicus Bernardus  doop 08-09-1713 te Dordrecht, overl. in 1764 te 
4. Pieter de la Coste  doop 07-07-1715 te Dordrecht, overl.  
5. Swana (Sara) Maria  doop 16-04-1717 te Dordrecht, overl.  
6. Pieternella Johanna  doop 10-06-1719 te Dordrecht, overl.  
7. Rachel   doop 27-04-1721 te Dordrecht, overl.  
 
Huwelijken van de kinderen 
Cornelia Louisa de la Coste en Willem Kluijt  02-11-1721 Dordrecht  11 kind 
Henrietta De La Coste en Adriaan ’t Hooft   ca … 
Alida Maria de la Coste en Ludovicus van Toulon 22-11-1731 Dordrecht 
Anna Cornelia de la Coste en Adriaan van Toulon 14-11-1733 Dordrecht 
Swana Maria de la Coste en Martinus Bosschaert ca …  1

e
   

Swana M. de la Coste en Thomas Clepole de Norborough 10-10-1758  Dordrecht 2
e
 

 
Dordrecht, Trouwboek van het Gerecht, Cornelia Louisa de la Coste.  
Donderdagh den 16 october 1721. Present de heeren Johan van Hoogeveen en Damas van Slinge-
landt. ‘Willem Kluijt, weduwnaar van Dordregt, woont bij de Botjesstraet, geassisteerd met deh. 
Jan Kluijt zijn vader [getrouwd met Henrica van Nispen], met Cornelia Louisa de La Coste, jonge-
dogter van Heer Sijmen haven, woont bij de groote kerk, geassisteert met de heer Ludovicus de la 
Coste, bedienaar des Goddelijken woorts alhier, desselfs vader.’  
Den 2 November 1721 alhier getrout door Do. Wittebol. 
 
Dordrecht, Trouwboek Gerecht pagina 92. 
Donderdagh den 22 november 1731. 
Ludovicus van Toulon, wedr. van Dordregt, bedienaer des Goddelijken woorts tot Claeswael, 
huwt met Alida Maria de la Coste, jongedochter van Dordregt, geassisteert met de Heer Ludovi-
cus de la Coste en Juffr. Catharina van Zeebergh haer vader en moeder. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_de_Witt_(1662-1701)
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Den 10 december 1731 alhier getrouwt door do. [Ludovicus van] Zeebergh predikant tot Gorin-
chem. Marge: De geboden gaen tot Claeswael. 
 
Dordrecht, Ondertrouw 14-11-1733 DTB 90 Gerecht pagina 136. 
Zaturdagh den 14 November 1733. Present de Heeren Gevaerts en Bloklandt. 
Adriaen van Toulon, jongeman van ’s Hartogenbosch woont in de Houttuijnen, huwt met Anna 
Cornelia de la Coste, jongedochter van Dordregt woont in de Groote Kerksbuert; bij schriftelijk 
consent van Juffr. Catharina van Zeebergh wede de hr. Ludovicus de la Coste haer moeder. Den 
29 november 1733 alhier getrout door do. Venster. Marge: De geboden gaen tot Claeswael. 
 
Dordrecht. 
Vrijdagh den 22 September 1758 (aen huijs). Present de Hrn Mrs. N: Onderwater & B: van den 
Santheuvel, vervangende de Hrn. Mrs. S: Onderwater & J: de Back. ‘Mr. Thomas Clepole de Nor-
bourgh, weduwnaar, geboren te Sillarshoek, woont in S Hage met Swana Mara de la Coste, we-
duwe van Bosschaart, geboren te Dordrecht, woont in het Steeg oversloot.’ 
Den 10 October 1758 alhier getrouwt door Ds. L.N. de la Coste, Emerius Predikant te Maasland 
sluijs. De gebode gaan in S’Hage. 
Een dochter uit dit huwelijk wordt in december 1759 geboren in Den Haag. Oma van Thomas is 
Johanna de Witt en opa Thomas C. de N. is jonkheer. Aantekening i.v.m. het eerste huwelijk van 
Swana: Het Utrechts Archief/Procuratie inzake testament Ds Bosschaard. 
 
Predikanten van de Hervormde Gemeente Dordrecht opgericht in 1572: 
Ds. L. de la Coste (Ludovicus) 14-11-1706 komende uit Simonshaven-Biert, 27-03-1733 overleden. 
Bron: https://www.dominees.nl/search.php?srt=g&id=10823  
 
Zie voor bron en meer informatie over deze en vroegere voorouders: 
https://www.genealogieonline.nl/genealogie-schapekoppen/I105836.php.  
 
Generatie 9 De la Coste 
 
Louis de la Coste, doop rond 1650, koopman x rond 1672 w.s. in La Rochelle, met Rachel 
Chimtrier. 
 
Kind Ludovicus de la Coste doop in 1674 te Rochelle, overl. in 1731 te Dordrecht. 
 
De familie De la Coste komt uit La Rochelle. 
Zie voor bron en meer informatie over deze en vroegere voorouders: 
https://www.genealogieonline.nl/genealogie-schapekoppen/I105836.php.  
 
 
Generatie 09 Van Zeebergh 
 
Zie voor het vervolg https://www.genealogieonline.nl/genealogie-schapekoppen/I105850.php  

https://www.dominees.nl/search.php?srt=g&id=10823
https://www.genealogieonline.nl/genealogie-schapekoppen/I105836.php
https://www.genealogieonline.nl/genealogie-schapekoppen/I105836.php
https://www.genealogieonline.nl/genealogie-schapekoppen/I105850.php

