
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1936 Ridder-Hofsteden (Vervolg van hetgeen opgenomen in het Jaarboekje 1935 enwoordehjk uit hetzelfde boekwerk, deel XXI). In 't jaar 1536, werdt nader verklaard, dat de eigenaar eenerHofstede, die deeze Vrijdommen begeerde te genieten, van deregte Ridderschap zijn moest, en zijn Hofstede eene regte Rid-der-wooning, dat is,, dat en Huisman zig op dezelve veilig ber-,,gen mogt met lijf en goed, en er in tijd van nood, veihg op,,slaapen&quot;. Men maakte, tenzelfden tijde, ook een Lijst van allede Huizen, die toen door 's Lands Staaten voor riddermaatigerkend werden, volgens welken lijst het getal der riddermaa-tige Huizen is drie en zestig, die allen na 't jaar 1536 voor Rid-derhofsteden zijn erkend geworden, hieronder naar orde van't A, B, C geplaatst, waarachter het jaar van erkenning. Ter Aa.................. 1536 Amelisweerd............... 1537 Amerongen ............... 1597 Borgestein ............... 16^2 Beverweerd ............... 1536

Blikkenborg ............... 1537 Bolestein.................. 1538 Bottestein.................. 1538 Broekhuizen............... 1629 Doorn .................. 1536 Draakestein of Draakenburg bij Emmenes ............... 1536 Draakestein de Vuursche ...... 1642 Den Eng.................. 1536 Geerestein ............... 1536 't Gein, nu Oude Gein......... 1536 Groenewoude, gen. Amelisweerd 1538 Gunterstein ............... 1539 De Haar ............... 1536 Ten Ham ............... 1536 Hardenbroek............... 1536



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1936 19 Harmeien ............... 1536 Heemstede .............. . 1536 Ter Horst .............. . 1536 Hinderstein .............. . 1538 Jutfaas, nu Rijnhuizen........ . 1536 Jutfaas, nu Rijnestein ........ . 1536 Kersbergen .............. . 1538 Langerak................. . 1640 Lievendaal .............. . 1536 Lokhorst................. . 1536 Loenersloot .............. . 1536 Lunenburg .............. . 1538 Ter Meer, tot Maarsen ..... . 1536 Moersbergen.............. . 1539 Meyert, of Mijdrecht ........ . 1536 Natewisch .............. . 1536 Nyenrode .............. . 1536 Nijveld................. . 1536 Oudaan................. . 1536 Rueel, nu Ruwiel........... . 1536 Rijnauwen .............. . 1536 Rijnenborch.............. . 1536 Rijnswoude .............. . 1536 Rijzenburg .............. . 1536 Sandenburg .............. . 1538 Schalkwijk .............. . 1536 Schonauwen.............. . 1536 Sterkenburg .............. . 1536 Vleuten................. . 1536 Vliet ................. . 1538 Voorn ................. . 1539 Vredeland .............. . 1680

Vroonestein.............. . 1538 Vuilkoop................. . 1538 Waayestein .............. . 1642 Weerdestein.............. . 1538 Woudenberg, gen. Groenewoude 1537 Woudenberg.............. . 1674 Wulven................. . 1536 Zeist ................. . 1536



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1936 20 Zuilen .................. 1536 Zuilenburg ............... 1536 Zuilestein ............... 1536 De meesten deezer Riddermaatige goederen zijn aan 't Stigtvan Utrecht leenroerig, eenigen aan de Graaflijkheid van Hol-land; eenigen aan bijzondere Huizen en Heerlijkheden; enke-len zijn tinsgoed, enkelen vrij eigen goed. Het Lid der Edelen,iemand in de Orde willende beschrijven, plagt dien, volgenseene schikking, daar op, na 't afzweeren van Filips den II, be-raamd, aan de drie Leden der Staaten voor te slaan, die danoordeelden, of hij de vereischte hoedanigheden hadt, of niet.De Edelen hebben egter, somtijds, begreepen, dat zij nieuweLeden beschrijven konden, zonder dat zij ze den Staaten behoef-den voor te stellen. Doch het eerste en derde Lid, met naamede Stad Utrecht, hebben zig hiertegen altoos verzet, beweeren-de dat iemand in de Orde der Ridderschap kan beschreevenworden, dan die den drie Leden der Staaten vooraf was

voor-gesteld. Ook werdt dit, in 't jaar 1667, bij de drie Leden, een-paariglijk goegevonden. De Edelen, hun Lid willende ver-meerderen, moesten daarvan kennis geeven aan de Gedepu-teerde Staaten, opdat er de Staaten ten spoedigsten op zoudenkonnen beschreeven worden. De persoonen, welken men be-schrijven wilde, moesten van de waare Christelijke Gerefovmeerde Religie zijn. Zij moesten van eene Riddermaatige ge-boorte wezen, en daarvoor, van de drie Leden erkend worden. Zij moesten eene Ridderhofstad bezitten, welke insgelijksdaar voor bij de drie Leden der Staaten erkend was. Edelluidenuit eene andere Provincie moesten hunne Riddermaatige Hof-stede twee jaaren bezeten, en twee jaaren in de Provincie ge-woond hebben, eer zij beschreeven mogten worden, indien zijhunne Hofstede, door huwelijk met eene Utrechtsche Erfdog-ter, hadden bekomen. Doch zo zij,, bij erfenisse of successie.aan hun vervallen ware, vier-, en zo zy ze gekogt hadden, zesjaaren. Wijders, moesten zij

volkomen vier en twintig jaarenoud zijn, en vijf en twintig duizend guldens aan vaste goederenbinnen de Provincie van Utrecht gelegen, bezitten. Vader en zoon, en heele- en halve Broeders mogten niet tegelijk beschreeven worden. Ook mogt niemand zitting neemen,dan die, vooraf, zijne Krijgs- en Regeer.ingsampten, met deezezijne waardigheid onbestaanbaar, hadt afgelegd. Breukelen, October 1936.                         J. D. RASTERT.




