
De verlenging van de korte geschiedenis van 
het geslacht Van Isselt in Eemnes 

In het kwartaalboekje van de Historische Kring Eemnes verscheen in 1999 een 
korte geschiedenis van het geslacht Van Isselt te Eemnes (jaargang 21, nr. 2 
blz. 81 - 108). Zoals gebruikelijk stond ook onder dit artikel: "Voor op- of 
aanmerkingen betreffende dit artikel kunt u terecht bij de samenstellers ". 
Een van de lezers, Giorgio Zanoli, maakte gebruik van deze oproep en stuurde 
een uitgebreide reactie in. Boven aan zijn reactie schreef hij als titel: "Het ge
slacht Van Isselt met nog 6 generaties vermeerderd". Deze reactie werd door 
de Werkgroep Genealogie van groot belang geacht: voor het eerst is een fami
lie uit Eemnes terug te sporen tot ver in de Middeleeuwen. Een andere reden 
om deze reactie op te nemen is de jeugdige leeftijd van de schrijver: Giorgio 
was 15 jaar toen hij zijn brief instuurde. Dat iemand van die leeftijd een derge
lijke uitgebreide en serieus samengestelde reactie instuurt is alleen maar toe te 
juichen. 
Nader onderzoek in diverse publicaties leverde nog meer gegevens op. Nog 
eens vijf generaties konden worden toegevoegd. Hoe verder men teruggaat in 
de tijd hoe moeilijker het onderzoek is en hoe onzekerder de gevonden gege
vens zijn. Het is best mogelijk, dat verder onderzoek de volgorde van de oudste 
generaties weer op z 'n kop zet. Maar als alles juist blijkt te zijn, dan hebben de 
oude verhalen uit de familie Van Isselt, waarin verhaald wordt van afstamming 
van edellieden een kern van waarheid. De familie Schade (Van Westrum) be
hoort tot de riddermatige families, zeg maar tot de middeleeuwse adel. 

De Werkgroep Genealogie. 

Enige tijd geleden las ik het artikel over het geslacht Van Isselt. Het viel mij 
daarbij op, dat de stamvader niet Van Isselt heette maar Roeten. Dat bracht mij 
aan het denken. Ongeveer een jaar geleden mocht ik een boek over de familie 
Roeten inzien van een lerares van mijn school, De Delta in Bussum, (thans 
College De Brink). Dit boek is in 1984 binnen haar familie, de familie Roeten, 
uitgegeven. Indertijd heb ik van dit boek een kopie mogen maken. Aan dit 
boek, De Familie Roeten door F. Roeten, heb ik de volgende gegevens ont
leend. 
Het geslacht Roeten (en dus ook Van Isselt) stamt van een van de aanzienlijk
ste en riddermatige families in het Sticht in de middeleeuwen. De naam Schade 
komt in de oude archiefstukken in verschillende spellingsvarianten voor, zoals 
Scade, Schade, Scae, Schae, Schay, Schaey en Schaide. Voor de duidelijkheid 
wordt de meest voorkomende vorm in dit artikel aangehouden. 
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Het wapen van de familie Schade dat ook ge 
voerd zou mogen worden door de families Roe 
ten en Van Isselt omdat ze rechtstreeks afstam 
men van de familie Schade. 

Het wapen dat gevoerd werd door 
Beernt Schade (zie VIII) als sche
pen van Soest, komt voor op een 
zegel aan een charter van 17 sep
tember 1486. Het vertoont een wa
penschild met daarop een dwars
balk. De kleuren van dit wapen zijn 
onbekend. Omdat van andere leden 
van het geslacht Schade wel de 
kleuren bekend zijn, wordt het wa
pen van de familie Roeten (en dus 
nu ook van Van Isselt) in het boek 
over de familie Roeten beschreven 
als: In zwart een gouden dwars
balk, met in het schildhoofd een 
rode barensteel met drie hangers; 
helmteken is een zwarte vlucht be
laden met een gouden dwarsbalk; 
dekkleden van goud en zwart. De 
barensteel in het wapen moet opge
vat worden als een wapenbreuk om 
onderscheid te maken met het wa
pen van de familie Schade van We-
strum. 

De familienaam Roeten is afgeleid 
van de voornaam Roetert, ook wel 
als Rotert of Roetairt geschreven. 

De naam Roeten komt als Roetairt voor het eerst in de familie voor als Beernt 
Schade Jacobsz met Feijnsgen Roetairt Martijnszoondochter huwt in 1464. 
Hun zoon Anthonis (Thonis) noemde een van zijn kinderen Roetert. Via Roe-
tertsz en Roeyten veranderde de naam langzaam in Roeten. Na 1650 komt al
leen nog maar Roeten voor in de familie. Teunis Gijsbertsz Roeten noemde 
zich later Van Isselt. Hij was de stamvader van de Eemnesser familie Van Is
selt. 

I Willem Scade. 

Van Willem Scade is niet meer bekend dan dat hij in 1227 vermeld wordt in 
een akte. 
Zijn zoon was vermoedelijk: 
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II Elias Scade, ridder. 

Zijn zoon was vermoedelijk: 

III Wouter Scade 

Wouter Scade was heer van Westerhem bij 't Goy (een dorp in de gemeente 
Houten). Hij was ridder en leefde rond 1296. 
Zijn zoon was: 

VI Herman Scade 
trouwt met 
Wijndelmoet. 

Herman Scade sneuvelde in een van de vele oorlogen die de bissschop van 
Utrecht voerde tegen de Friezen. Hij moet al voor 1331 om het leven zijn ge
komen. 
Hun zoon was: 

V Gijsbert Scade 
overleden in 1374 
trouwt met 
Mabelia Verstegen. 

Gijsbert wordt in 1331 als minderjarige vermeld. 
Hun zoon was: 

VI Dirk Scade 
trouwt met 
Elsabé van Loenen (vermoedelijk) 

Dirk Scade pachtte in 1383 land in de Steeg van het Kapittel van St. Marie te 
Utrecht. 
Hun kinderen waren Wouter Scade van Amerongen, Gijsbert Schay ookwel 
Gijsbert Schade van Westrum geheten, Jan Scade, Gerrit Scade, Willem Scade 
en Jacob Scade. 
Zoon Gerrit Scade was leenman van de St. Paulusabdij te Utrecht in 1450. Hij 
bekleedde later verschillende functies in het stadsbestuur van Utrecht. Hij werd 
in 1462 ouderman, in 1465 raad van de stad. Hij was ook kerkmeester van de 
Buurkerk te Utrecht. Gerrit huwde met Anna de Bossie, vrouwe van Bever-
weerd. 
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Zoon Willem Scade van Westrum droeg in 1427 12 morgen land naast de hof
stede Ten Marsch in leen op aan Jacob, heer van Gaasbeek, Abcoude, Putten 
en Strijen. Zijn kinderen Wouter, Effemie, Mechtelt en Beatris ontvingen elk 
daarvan drie morgen in leen. Herman Scay van Westrum, een andere zoon van 
Willem, werd 11 jaar later door Jacob van Gaasbeek met de hofstede Ten 
Marsch en 15 morgen land beleend. 
Wij vervolger, ons verhaal met Jacob. 

VII Jacob Scade (Schade, Schay) 
geboren in of omstreeks 1390 
overleden in of voor 1453 
trouwde (vermoedelijk) met 
Elizabeth van Wijk 
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De kapel van Isselt. 
Deze kapel ligt in de buurtschap Isselt in de lage Birkt tussen Soest en Amersfoort. De kapel zou 
gesticht zijn in 1339 en behoorde tot de vroegere ridderhofstad Isselt. Nadat de ridderhofstad 
verdwenen was (lang geleden!) ging de kapel deel uitmaken van een boerderij. Onder het ge
bouwtje is nog de grafkelder van de familie Van Dam van Isselt, die voor het laatst geopend 
werd in 1916. De klok in het torentje dateert van het jaar 1717. 
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Jacob Scade was eigenaar van landerijen te Soest. In 1416 werden Jacob Scade 
Dircssoen en zijn broer Ghijsbert Scade Dircssoen beleend met land in de Gro
te Slag te Soest. Uit het huwelijk van Jacob en Elizabeth werden twee zoons 
(Wouter en Beernt) en waarschijnlijk een dochter (Hillegont Scade) geboren. 
Wij vervolgen ons verhaal met Beernt. 

V i n Beernt Schade Jacobsz 
geboren omstreek 1435-1445 
overleden tussen 1520 en 1526 
trouwt met: 
Feynsgen Roetairt Martijnszoensdochter 

Beernt hield zich bezig met veen exploitatie (afgraving en turfwinning). Hij 
was schepen te Soest in 1474-1475, 1486 en 1502) Van hem was het eerder ge
noemde wapen. Beernt was leenman van de St. Paulusabdij voor land te Soest. 
Uit zijn huwelijk met Feynsgen zijn zes zonen en een dochter bekend, o.a.: 

IX Anthonis Berentssoen 
geboren ca. 1475-1480 
overleden vóór 17-09-1547 
trouwt met 
Alijdt, dochter van Herman Lodewijksz 

Anthonis Berentssoen, ook wel Thonis Schae Beerntsz genaamd, hield zich 
vermoedelijk ook bezig met veen exploitatie net als zijn vader. Hij bezat ver
scheidene percelen land op de Soester Eng en in de Birkt in eigendom. Hij was 
in 1514 - 1515 schepen van Soest. Uit zijn huwelijk met Alijdt werden tenmin
ste twee zonen en een dochter geboren. 
Wij vervolgen met een van de zonen: 

X Roetert Schae Thoenisz 
geboren ca. 1510-1515 
overleden vóór 05-09-1583 
trouwt met (1) 
Nelleken 
trouwt met (2) 
Gerritgen (Gerytgen), dochter van Dyrick Gerritsz 

Roetert Schae Thoenisz is in de sporen van zijn vader en grootvader getreden. 
Ook hij exploiteerde venen en bezat land in Soest. Hij was ook schepen van 
Soest. Roetert is verschillende keren gehuwd; het is niet duidelijk geworden of 
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Eeuwenoude Soester boerderij 'De Stalenhoef' Kaasboerderij aan de Birkstraat 123 in Soest. 

Nelleken zijn eerste vrouw was. Er bestaan vermoedens dat zij zijn tweede 
vrouw was. Van zijn zoon Willem en dochter Marijgen of Mariken is niet dui
delijk of zij kinderen van Nelleken waren of van een eventuele eerdere vrouw. 
Uit het huwelijk met Nelleken werden in elk geval zoon Aert en dochter Geryt-
gen geboren. Uit het huwelijk met Gerritgen werden vier zonen (Anthonis, 
Beernt, Peter en Gerrit) en twee dochters (Nelleken en Margriet) geboren. 
Dochter Nelleken Roetertsdochter zorgde voor de eerste contacten met Eem-
nes. Zij huwde vóór 1585 met Ghijsbrecht Claeszoon, die tussen 1585 en 1593 
schout van Eemnes-Buitendijks was. Haar kleindochter was gehuwd met Lievi-
us Harderwijk, predikant te Blaricum van 1619-1638. 
Wij vervolgen ons verhaal met: 

XI Peter Roeyertsz 
geboren in 1565 
overleden na 1645 

Peter Roeytersz. werd nog in 1645 als getuige in een akte vermeld. Hij was 
toen 80 jaar oud. De eerste keer dat zijn naam in een akte genoemd werd, was 
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op 20 december 1593 als erfgenaam van Roetert Thonisz en Gerritchen. De 
naam van zijn vrouw, bij wie hij een dochter en 4 zonen kreeg, is onbekend. 
Met zijn zoon Gijsbert Petersz Roeten gaat ons verhaal verder. 

XII Gijsbert Petersz Roeten 

Gijsbert Petersz Roeten is degene met wie de korte geschiedenis van de familie 
Van Isselt begint in het kwartaalboekje nr. 2 van juli 1999. Naast hetgeen al 
over hem is geschreven, is nog een gegeven bekend geworden. Gijsbert was lid 
van het St. Aagtenschutters-gilde. Zijn naam komt voor op de ledenlijst uit 
1696. Uit zijn huwelijk met Jannitgen Dircks werden 3 dochters (Bartgen, 
Metgen en Aaltgen) en 2 zonen (Thonis en Jan) geboren. Het verhaal in het 
kwartaalboekje ging verder met: 

XIII Thonis Gijsbertsz Roeten 
trouwt met 
Annitgen Jansdr. 

Van Annitgen Jansdr. is inmiddels bekend geworden, dat zij een dochter was 
van Jan Hendricksz den Ouden. 

Voor op- of aanmerkingen betreffende dit artikel kunt u mij schrijven of bel
len. Ook degenen die belangstelling hebben voor het familiewapen kunnen bij 
mij terecht voor informatie of een afbeelding. 

Giorgio (Sjors) Zanoli 
Los Wal Abri 6 
1411 GJ Naarden 
035-694 8692 

Van de Penningmeester 

Contributie 2001 
Bij dit nummer is een acceptgiro 
toegevoegd voor uw contributie 
over 2 0 0 1 . Wij verzoeken u het ver
schuldigde bedrag over te maken 
vóór eind maart 2 0 0 1 . U bent er 
dan van verzekerd dat u ons kwar 
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taaiblad blijft ontvangen. 
Vergeet niet uw lidnummer te ver
melden als u bij betaling geen ge
bruik maakt van bijgevoegde ac
ceptgiro waarop het nummer ver
meldt staat. 


