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De schilder Aelbert van der Schoor werd in of voor 1603 in Utrecht 

geboren, als zoon van een geweermaker. Van zijn levensloop is nog 

altijd veel onbekend, maar het jaar 1652 blijkt het keerpunt in zijn 

leven te zijn geweest. Hij ging in het voorjaar van dat jaar in onder

t rouw met Elisabeth Jacobs de Blom uit Dordrecht maar de bruid 

bedacht zich op het laatste momen t 

en 

^moveerde in 1994 op het proefschift Vraag en aan-

ederlandse kunstmarkt, 1580-1700. Hij n a a r ^ 1 ^ v a n w e g e haar geld wilde 

het Centraal Museum in Utrecht, het 

' in Los Angeles (VS), het Rijksmuseum 

i de vakgroep kunstgeschiedenis van de a e daarop door tot aan de hoogste 

trecht Totïijfl belangrijkste publicaties 

n over de schilders Pieter 

omdat ze vreesde dat de schilder 

trouwen. Van der Schoor procedeer-

rechtsinstantie om haar aan haar 

Abraham huwelijksbelofte te houden . In 1654 

,L f^ * } y13=ax%  

werd het conflict ten overstaan van 

de Hoge Raad van Holland en 

Zeeland geschikt, waarbij Van der 

Schoors pretenties werden afgekocht. In het begin van de jaren 1660 

werd de schilder opgenomen in het Utrechtse tuchthuis . Van daar werd 

hij in 1666 overgebracht naar he t dolhuis. De stad betaalde zijn verple

ging. Van der Schoor moet na september 1672 zijn overleden, maar het 

is niet bekend waar en wanneer dat plaatsvond. 
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In het jaar waarin de Opstand tegen Spanje zich over alle Noordelijke Nederlanden uit

breidde (1572) vestigde de geweermaker Laurens Lambertsz. van der Schoor (ca. 1546-na 

1621) zich uit 's-Hertogenbosch in Utrecht '. Deze stad, die nog tot 1580 in Spaanse han

den zou blijven, had vanouds een wapenindustrie en mogelijk vond Van der Schoor in 

de politieke situatie aanleiding zijn geluk daar te beproeven. 

Nadat Don Juan, de Spaanse landvoogd, in februari 1576 de Pacificatie van Gent had 

erkend, moet Van der Schoor het hebben aangedurfd in Utrecht verplichtingen aan te 

gaan. Hij kocht in juli van datzelfdejaar het reeds door hem bewoonde huis in de huidi

ge Predikherenstraat (nr. 4)2. Hier hing in 1602 een uithangbord met 'De Brabantse 

Knol', dat de herinnering aan de herkomst van de Van der Schoors levend moest hou

den '. 

Laurens Lambertsz. had bij zijn vrouw Bertgen Jans drie zoons: Jan, Lodewijk en Lam-

bert. De eerste twee verdienden hun brood respectievelijk als koperslager en kopergie

ter; van Lambert weten we alleen dat hij in 1621 in Leeuwarden woonde '. 

De schilder Aelbert van der Schoor was de oudste zoon van Jan Laurensz. en diens 

vrouw Christina Everts. Aangezien hij in 1621 meerderjarig was (volgens het Utrechtse 

recht ouder dan 18 jaar), moet hij in of voor 1603 geboren zijn \ Doordat de Utrechtse 

doopregisters voor deze periode niet bewaard zijn gebleven, tasten wij over de exacte 

datum van zijn geboorte in het duister. Ook het huwelijk van zijn ouders werd niet 

gevonden, zodat een mogelijke datum post quem evenmin valt vastte stellen ". 

Jan Laurensz. van der Schoor kocht in 1613 een huis in de Lange Lauwerstraat, niet ver 

van zijn ouderlijk huis. Hier heeft Aelbert 

van der Schoor waarschijnlijk een groot 

gedeelte van zijn leven gewoond. Helaas 

blijft dit leven voor ons merendeels terra 

incognita. Uitgebreide naspeuringen in het 

Utrechtse gemeentearchief leverden 

slechts weinig gegevens op en deze heb

ben vooral te maken met twee moeilijke, 

hieronder nader te bespreken episoden uit 

zijn leven. 

De vader van de schilder overleed voor 

16207. Aelbert was toen (bijna?) meerderja

rig en zal, onder normale omstandigheden, 

zijn leertijd als kunstschilder al hebben vol

tooid. Zijn naam werd niet aangetroffen in 

18. (cat. nr. 4) Aelbert van der Schoor Vrouwenportret 
(164g) Leeuwarden, Fries Museum. Foto Fries Museum, 
Leeuwarden. 
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de rekeningen van het Utrechtse schildersgilde, zodat wij niet weten wie zijn leermees

ter was en wanneer hij als meester tot het gilde toetrad. Hij woonde nog wel in Utrecht, 

want in 1621 nam hij deel aan de verdeling van de nalatenschap van zijn grootmoeder8. 

Hij blijkt dan tevens op te treden als voogd over zijn nog minderjarige broers en zusters. 

Maar daarna wordt het voor lange tijd stil rondom Aelbert van der Schoor. Het is niet 

onmogelijk dat hij veel buiten Utrecht, of zelfs buiten Nederland heeft verbleven. Veel 

schilders beproefden hun geluk op meer plaatsen en de vrijgezel Van der Schoor was 

niet aan huis gebonden. Dat hij een Enkhuizense patriciër als Jan Jansz. van Loosen (cat. 

nr. 2) portretteerde hoeft daarom niet te verbazen. 

Pas in 1641 komen we de naam van Van der Schoor weer tegen in een Utrechtse akte. 

Zijn moeder stond het huis aan de Lange Lauwerstraat toen af aan haar zoon9. De offi

ciële registratie van deze overdracht vond pas in 1648 plaats en uit de transportakte 

vernemen we dat het huis in 1641 zeer bouwvallig was geweest en bij taxatie niet meer 

waard bleek dan de 1250 gulden waarmee het was belast "'. In ruil voor de overdracht, 

die dus met gesloten beurzen kon geschieden, had Aelbert zijn moeder beloofd dat zij 

er levenslang kon blijven wonen. Sedertdien was het huis op zijn kosten hersteld en 

Aelbert zegde toe, dat zijn moeder in het voorste gedeelte van het huis een geschikte 

woning zou krijgen. 

Enkele maanden na de overdracht van het huis trad Van der Schoor op als getuige bij 

het testament van een buurvrouw' '. Het isde enige ons bekende akte die hij voluit on

dertekende als 'Ailbart van der Schoor'. Hij liep toen tegen de veertig en was nog altijd 

vrijgezel. 

Maar Van der Schoor was niet van plan datte blijven. Vier jaar later, op 5 mei 1652, lie

ten hij en de vijfendertigjarige Dordtse jongedochter Elisabeth Jacobs de Blom in de 

huwelijksregisters van de gereformeerde gemeente van Dordrecht aantekenen dat zij 

in het huwelijk wilden treden '2. Twee weken later werd dit voornemen ook in Utrecht 

geregistreerd ". De inschrijving van 5 mei werd echter doorgehaald en in de marge 

werd aangetekend dat de bruid en de bruidegom onenigheid hadden differati. Op 26 

mei werd een nieuwe akte van ondertrouw ingeschreven in het huwelijksregister, maar 

ook hierop volgde geen voltrekking '4. Het huwelijk zou niet meer worden voltrokken, 

hoeveel moeite Van der Schoor ook nog zou doen om het doorgang te laten vinden. 

Toen Elisabeth de Blom niet op haar schreden wilde terugkeren sleepte Aelbert zijn 

bruid voor het Dordtse gerecht, dat oordeelde dat zij inderdaad met hem moest trou

wen. Zij had hem immers geldige trouwbeloften gedaan. Maar omdat het gerecht haar 

een uitweg liet om het huwelijk voor 1000 gulden af te kopen, besloot Van der Schoor 

in hoger beroep te gaan bij het Hof van Holland. Dankzij het zeer uitgebreide vonnis in 

hoger beroep, dat in tegenstelling tot dat van het gerecht van Dordrecht bewaard is 

gebleven, kunnen wij de zaak verderop de voet volgen ' \ 

De argumenten van Van der Schoor kennen wij alleen uit het vonnis van het Hof van 

Holland. Elisabeth de Blom heeft echter, toen de zaak in hoger beroep ging, enkele 
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ig. (cat.nr. 5) Aelbert van der Schoor, Mansportret. 
Particuliere coliectie. 

malen getuigenverklaringen op laten teke

nen door de Dordtse notaris Arent Muys 

van Holy. Alles bij elkaar beschikken wij 

hiermee over een buitengewoon gedetail

leerd en onderhoudend verslag van de 

huwelijksperikelen van het gemankeerde 

bruidspaar. 

De standpunten van de beide partijen kwa

men er in hoofdlijnen op neer, dat Van der 

Schoor vond dat de vrijage en de verloving 

geheel volgens de regels waren verlopen 

en dat zijn bruid door kwaadwillige influis

tering van derden was gaan twijfelen aan 

haar voornemen om met hem te trouwen. 

Elisabeth de Blom voerde aan dat zij aan

vankelijk wel voor een huwelijk voelde, maar dat zij haar trouwbelofte onder dwang 

had gegeven. Naarmate de trouwdag naderde was haar meer en meer duidelijk gewor

den dat Van der Schoor en zij niet bij elkaar pasten. Bovendien had hij haar niet de 

waarheid verteld over de waarde van zijn bezittingen. Zij was daarom tot de conclusie 

gekomen dat hij haar alleen om haargeld wilde trouwen. 

Aelbert van der Schoor blijkt in het najaar van 1651 en het begin van het jaar daarop 

'eenige maenden gelogeert [te zijn] geweest' in Dordrecht, ten huize van Claes Jansz. 

Pluym en Willemken Pietersdr "'. Dit bevestigt het vermoeden dat hij zijn beroep niet 

permanent in Utrecht heeft uitgeoefend. Pluym en zijn vrouw legden in november, 

toen de zaak in Den Haag aanhangig werd gemaakt, een verklaring aften behoeve van 

Elisabeth de Blom '7. Omstreeks februari 1652 zou Van der Schoor hen hebben verteld 

dat hij Elisabeth de Blom had gedwongen tot het ondertekenen van trouwbeloften. Hij 

had haar het papier zelfs uit de handen gerukt voordat zij was uitgeschreven. In het 

vonnis wordt gemeld dat dit incident plaatsvond op 1 maart 1652. 

De getuigen vervolgden met een zin die in de definitieve versie van de verklaring werd 

doorgestreept; Van der Schoor zou haar namelijk hebben toegevoegd: 'Gepackt', waar

op hij liet volgen, '[...] ick sal mij[n] leven niet meer wercken.' Pluym en zijn vrouw wil

den dit blijkbaar niet onder ede herhalen. Ze wilden wel herhalen dat Van der Schoor 

tegen hen had gezegd, dat hij de gemaakte huwelijksvoorwaarden wilde breken indien 

hij niet de beschikking over haar goederen zou krijgen: desnoods 'sal ick het met gewelt 

crijgen, want 't is mij om 't goet te doen'. De uitspraak 'brengt het geen vruntschap in, 

't sal gelt inbrengen' werd uiteindelijk eveneens geschrapt. Wat er ook van waar moge 
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zijn geweest, de suggestie die van dit alles uitgaat is dat Van der Schoor zijn kunste

naarschap, evenals bijvoorbeeld Ferdinand Bol, opvatte als een last die hij bij de eerste 

geschikte gelegenheid van zich af hoopte te kunnen schudden. Het huwelijk was daar

voor het beste middel. 

Een halfjaar later - de zaak hing nog - legde ook een van de zusters van Elisabeth de 

Blom een verklaring af ". Elisabeth zou haar hebben verteld, dat zij vond dat de 

'humeuren' van haar en Van der Schoor niet overeen kwamen, maar dat zij uiteindelijk 

op advies van goede vrienden in een huwelijk had toegestemd. Toen het huwelijk na

derde had Van der Schoor haar, tegen eerdere beloften in, geweigerd een staat van zijn 

goederen over te leggen. Ondanks haar aandringen 'heeft [hij] het selve niet willen 

naercomen maer sich selven seer impertinent jegens de requirante [=De Blom, MJB] 

aenstellende, [en] deselve seer onfatsoenlyck [...] bejegent.' Hij weigerde bovendien 

zichzelf voor de bruiloft 'van een eerlyck kleet te versien,' haar enige juwelen te geven 

of wijn voor de gasten te kopen ". Vervolgens zou hij haar hebben bespot en zijn servet 

over tafel naar haartoe hebben gesmeten met de woorden: 'Joffrou, wat begheert ghy, 

bellen aen u ooren?' Op haar antwoord 'My dunckt dat ghy de geek met my steeckt, 

men moet immers weten wat men doen sail om een cleet te maecken' volgde slechts: 

'Dat roert u niet, ick wil doen dat ick wil ' . Elisabeths zuster voegde er nog aan toe, dat 

hij daarna geld van haar had willen lenen, met het verzoek dat voor de bruid geheim te 

houden. 

Alle bovengenoemde feiten en beschuldigingen komen in het vonnis van het Hof van 

Holland terug20. Van der Schoor betoogde, dat zij haar schriftelijke trouwbeloften had 

versterkt door aan haar handtekening de woorden 'dit doocht [= deugt, MJB]' toe te 

voegen. Elisabeth de Blom verklaarde daarentegen, dat het papier haar door hem uit 

handen was gerukt toen zij achter 'dit doocht' het woord 'niet' wilde schrijven. Hij 

betoogde dat zijn huizen en grond in Utrecht 3400 gulden waard waren, zoals hij in de 

huwelijksvoorwaarden van 23 april 1652 had verklaard, zij repliceerde dat hij daarvan 

geen bewijs wilde overleggen. Hij vond dat hij 'van goet leven' was, zij dat hij haar pro

beerde te bedriegen. Aan het einde van haar repliek concludeerde Elisabeth dat bij haar 

na hevige woordenwisselingen uiteindelijk niets restte dan 'affkeer ende haet, als sien-

de dat hij van aenbegin daer op uijt geweest hadde om haer te bedriegen, als weinich 

ofte geene middelen hebbende. [...] Ende des alles niettegenstaende noch de meester 

te speelen'. Op haar verzoek aan de predikanten om de geboden op te houden had hij 

hun verzocht ze voort te laten gaan. Dit was voor haar de aanleiding protest aan te te

kenen, hetgeen blijkt uit het in de marge van de huwelijksinschrijving toegevoegde 

differati. Voor Van der Schoor was dit de aanleiding geweest het proces te beginnen. 

Het Hof van Holland stelde Van der Schoor opnieuw in het gelijk en gelastte Elisabeth 

de Blom met hem in facie ecclesiae te trouwen. De proceskosten werden kwijtgeschol

den. Blijkbaar vond het hof dat Elisabeth de Blom haar meest zwaarwegende argu

ment, dat zij haar trouwbeloften onder dwang had gegeven, niet kon bewijzen. Men 
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stelde zich op het formele standpunt dat trouwbeloften onomkeerbaar waren. Hoewel 

deze zaak in zijn uitkomst tegengesteld is, vertoont zij nogal wat gelijkenissen met het 

conflict tussen Rembrandt en Geertje Dircks, dat in de zomer van 1649 tot uitbarsting 

was gekomen 21. Geertje had voor de Amsterdamse huwelijkscommissarissen Rem-

brandts vermeende trouwbeloften uitgespeeld om een hogere alimentatie te bedingen 

en het is niet onmogelijk dat Van der Schoor op iets dergelijks uit was22. In het geval 

van Rembrandt en Geertje Dircks stond het standsverschil Geertjes kans op een succes

vol afdwingen van een huwelijk in de weg. In het onderhavige geval speelde dat veel 

minder, maar dat Elisabeth de Blom deze kaart tegen Van der Schoor eveneens pro

beerde uit te spelen, blijkt uit de nadruk die zij legde op zijn gebrekkige financiële mid

delen. 

Elisabeth zag geen andere uitweg dan nogmaals in beroep te gaan, nu bij de Hoge 

Raad. Zij verwierf zich nog een extra getuigenverklaring, ditmaal over de lasten die 

rustten op Van der Schoors huis. Hij zou de getuigen in 1651 onthuld hebben twee jaar 

achter te zijn met rentebetalingen en hebben verteld dat zijn moeder levenslange 

inwoning had 23. De laatste zet van Elisabeth de Blom in dit juridische steekspel was de 

benoeming van de Haagse jurist Mr. Gerard de Roodere tot haar procureur, in februari 

165424. Of deze nog veel voor haar heeft gedaan is niet duidelijk. Het kwam niet tot een 

vonnis. Anderhalve maand later machtigde zij de Utrechtse koopman Carel de 

Cempenaer om namens haar met Van der Schoor tot een schikking te komen 25. Deze 

schikking werd bereikt op 13 april 165426. Van der Schoor aanvaardde 'dat noijt ter eeren 

Godes ende vuijt pure getrouwe lieffde wettich ende bondich houwelijck tusschen den 

voors. Van der Schoor ende de meergemelte Elisabeth Blom soude connen werden aen-

gegaen, oock mede nijet, dat het selve dienen soude tot haerluijder beijder ruste ende 

ziele zalicheijt'. Hij beloofde af te zien van de rechten die hij zou kunnen ontlenen aan 

de uitspraken van het gerecht van Dordrecht en het Hof van Holland en werd tevreden 

gesteld met de contante uitbetaling van een bedrag van 640 gulden. 

Aelbert van der Schoor bleef nog tot in het begin van de jaren 1660 aktief als kunst

schilder. Zijn laatste gedateerde werk is van 1662 (afb. 4). Driejaar eerder had hij zijn 

huis aan de Lange Lauwerstraat verkocht27. Waar hij sindsdien heeft gewoond is niet 

duidelijk. Vermoedelijk huurde hij. 

Pas in 1666 duikt de naam van Van der Schoor weer op in de archieven. Hij blijkt inmid

dels in het Utrechtse tuchthuis te zijn beland. Hij moet daar evenwel niet op zijn plaats 

zijn geweest, want een van de stedelijke schepenen kwam op 4 augustus de regenten 

van het Dolhuis voorstellen om Van der Schoor vanuit het tuchthuis daarheen over te 

brengen28. Deregenten gingen accoord en bedongen dat het huis een jaarlijkse toelage 

van vijftig gulden zou ontvangen tot zijn onderhoud. Deze toelage werd sindsdien vol

daan door de rentmeester van de goederen van het voormalige St. Anna- of Arckelcon-

vent. Van der Schoors jongere zuster Beertien (geb. 1613) kreeg al sinds 1626 een uitke

ring uit dit fonds en van de 100 gulden die zij tot 1666 jaarlijks ontving werd voortaan 
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20. (cat nr. 6) Portret van de lakenkoopman Adriaen 

Christiaensz van Nispen (1650). Particuliere collectie. 

de helft voor het levensonderhoud van 

haar broeder gebruikt29. 

Nadat Aelbert van der Schoor in het 

Dolhuis was opgenomen zal hij niet meer 

geschilderd hebben. We komen zijn naam 

nog slechts een enkele maal tegen. In 1667 

kreeg hij een nieuwe voering in zijn kleed, 

in 1669 een nieuwe hoed 30. Het Dolhuis 

kreeg zijn toelage voor het laatst uitbe

taald op 31 september 1672". Wat er daar

na met hem is gebeurd, is niet duidelijk. 

Utrecht was sinds de zomer van 1672 bezet 

door Franse troepen en nadat deze 17 

maanden later de aftocht hadden geblazen 

kwam er een einde aan de uitkeringen van 

'proven en alimentatiën' uit de goederen van de na de reformatie geconfisqueerde con

venten32. Noch van Aelbert van der Schoor, noch van zijn zuster werd een overlijdensin-

schrijving aangetroffen. Mogelijk zijn zij beiden overleden tijdens de Franse bezetting, 

toen de administratie van overledenen vrij gebrekkig was. Mogelijk ook hebben zij 

Utrecht verlaten. 
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ARA Algemeen Rijksarchief 

BA Bewaarde Archieven 

DTB Doop-,Trouw-, en Begrafenisregisters 
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NA Notarieel archief 

RAZH Rijksarchief in Zuid-Holland 

RKD Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 

SA I Stadsarchief, Eerste afdeling, 1122-1577 

SAN Stadsarchief, Tweede afdeling, 1577-1795 
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Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage 

- RAZH, Hof van Holland, 758, civiele sententies 
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- aantekeningen van A. Bredius 

Gemeentearchief Dordrecht 

-DTB 
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- NA Dordrecht, 107-109 (A. Muys van Holy) 

Gemeentearchief Utrecht 

- SA 1,16, Buurspraakboek 

- SA I, 705, register van transporten en plechten 

- SA II, 1166, ligger van het huisgeld (1653) 

- SA II, 1943, rekeningen van de rentmeester van het Arkelconvent 

-SA II, 3243, register van transporten en plechten 

- BA 1,1427, rekeningen van het St. Anna- of Arkelconvent 

- BA II, 2522, resoluties van de regenten van het Dolhuis 

- BA II, 2540, rekeningen van het Dolhuis 

- Kerkenraad der Hervormde Gemeente Utrecht, 205, register van lidmaten 

-DTB 

- NA, Uoo6aoo4 (J. A. Wttewael), Uoo9ao25 (C. Verduyn), Uo34aoo3 (N. de Cruyff) 

Literatuur 

Voor de literatuurverwijzigingen in de noten zie de literatuurlijst bij het artikel van P. van den Brink op btz. 164. 

Noten 

Dit artikel verscheen eerder in het tijdschrift Oud Holland 108 (1994) 59-64. Het vormt een geheel met het artikel van P. van den 

Brink over het werk van de schilder Aelbert van der Schoor. 

1 Hij verwierf op 5 jan. 1572 het Utrechtse burgerschap (CAU, SA I, 16, f. 70"). In een akte van 19 feb. 1613 laat hij zich overigens Van 

Veghelen noemen, mogelijk de herkomstnaam die hij gebruikte toen hij nog in 's-Hertogenbosch woonde (CAU, SA II, 3243 p 84-

87). 

2 GAU, SA I, 705, p. 34-35, 24 juli 1576. 

3 GAU, SA II, 3243, p. 84-86,10 maart 1602. 

4 Jan wordt koperslager genoemd in onder andere de rekeningen van het Arkelconvent (GAU, BA I, 1427, rekening 1626/7, f 16'). 

Lodewijck wordt kopergieter genoemd in zijn belijdenisinschrijving in de acta van de gereformeerde gemeente van 20 sept. 1618 

(GAU, Kerkenraad, 205). In een lijst van lidmaten elders in dezelfde bron heet hij koperslager, tambert verklaarde in 1621 met zijn 

vrouw in Leeuwarden te wonen (GAU, NA, Uoo6ao04, 8 juni 1621). 

5 Volgens het Utrechtse recht werden jongens mondig bij het ingaan van hun achttiende levensjaar (Van de Water, 1729, deel 3, 285, 

en deel 1,470-471). 

6 De huwelijksregisters van de gereformeerde gemeente ontbreken voor de periode 1595-1599, Het is niet onmogelijk dat Jan 

Laurensz. en Christina Evertsdr. juist in deze periode zijn getrouwd. Gezien het feit dat Laurens Lambertsz., die in 1596 50 jaar oud 

was, zelf al voor 1574 in het huwelijk was getreden, zal zijn zoon Jan omstreeks die tijd de huwbare leeftijd hebben kunnen bereiken 

(GAU, SA I, 705, p. 468,1 dec. 1574). 

7 In GAU, SA II, 3243, p. 63-65, 29 jan. 1620, is sprake van de weduwe van Jan Laurensz. 

8 GAU, SA 11,3243, p. 408-411, 22 juni 1621. 

9 GAU, SA II, 3243, p. 5-7, 4 jan. 1648. 

10 Het huis werd in 1653 voor 2-0-0 aangeslagen in het huisgeld, hetgeen duidt op een kleine woning (CAU, SA II, 1166, f. 226). 

11 GAU, NA, Uoogao25, f. 165-165', 17 maart 1648 (met dank aan Paul Huys Janssen). 

12 GAD, DTB 20, huwelijksregister Augustijnenkerk. Zij was in juni 1616 gedoopt als dochter van Jacob Gabriels Blom en Elisabeth 

Pietersdr. (GAD, DTB, dopen gereformeerde gemeente). 

13 GAU, DTB, 97, f. 427, 9/19-5-1652. NB. In Utrecht was nog de oude Juliaanse kalender in gebruik, die 10 dagen achterliep. 

14 GAD, DTB, 20, 26-5-1652. 

15 ARA, RAZH, Hof van Holland, 758, akte 59,31 juli 1653. Abraham Bredius kende dit vonnis en maakte een regest dat te vinden is in het 

RKD, coll. Bredius, omslag Van der Schoor. Er wordt naar verwezen door Ekkart, 1973,53, noot 10. 

16 GAD, NA, 107, f. 260-2601', 24-11-1652. Gezien door Bredius. 

17 Ibidem. Dat de zaak aanhangig was blijkt uit de machtiging die Elisabeth de Blom verleende aan de procureur Samuel de Vileers om 

haar zaken voor het Hof te behartigen (GAD, NA, 107, f. 264, 28-11-1652). Vermoedelijk teneinde haar broeder en zusters niet in de 

zaakte betrekken was zij twee maanden eerder met hen overeengekomen de nog gemeenschappelijke bezittingen van hun ouders 

te verdelen (GAD, NA, 107, f. 210, 27-9-1652). 

18 GAD, NA, 108, f. 106-106", 10-5-1653. Gezien door Bredius. 

19 Een vergelijkbaar geval vinden wij in het dagboek van de Haagse schoolmeester David Beck. Diens boezemvriend Herman Jansz. 

Breckerfelt, glasschrijver en schilder, wilde in april 1624 trouwen, maar was zo 'geldeloos ende benout' dat hij geen 'stoffen tot zijne 

Bruijlofts-Cleeden' kon kopen (Beek, 1993, 69-70, 238-239). 

20 De hiernavolgende citaten zijn alle ontleend aan het vonnis van het Hof van Holland (ARA, RAZH, Hof van Holland, 758, akte 59,31 

juli 1653). 
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21 Zie hiervoor Dudok van Heel, 1991-9192,50-67,57. 

22 De alternatieven, namelijk dat hij van haar hield, of dat hij zijn laatste kans op een huwelijk voorbij zag gaan, zijn voor ons niet meer 

te verifiëren. 

23 GAD, NA, 108, f. 174-174", 22-8-1653. Gezien door Bredius. Van der Schoors moeder zou 50 gulden per jaar ontvangen indien hij niet 

aan zijn verplichting tot verlening van inwoning kon voldoen. 

24 GAD, NA, 109, f. 19,10-2-1654. De akte werd niet ondertekend. Zie voor De Roodere, wiens dochter Margareta Maria door Gerard van 

Honthorst als schilderes werd geportretteerd: Bok en De Meyere, 1986. 

25 GAD, NA, 109, f. 44-44v, 22-3-1654. 

26 GAL), NA, 1)0343003, f. 330-331,13-4-1654 (vriendelijke mededeling van Paul Huys Janssen). Een van de bemiddelaars namens Van der 

Schoor was de Utrechtse hoogleraar in de rechten Cyprianus Regneri ab Oosterga (1614-1687). Zie voor zijn portret door Gerard 

Douffet: Huys Janssen, 1990, 53-54 en Teeuwisse, 1991,45. 

27 GAL), SA li, 3243, p. 380-381, 28 okt. 1659. De 'woningen' achter het huis waren bij de koop inbegrepen. De hypotheek van 1250 gulden 

was nog altijd niet afgelost, maar het huis bracht meer op dan dat bedrag. 

28 GAU, BA II, 2522, f. 103\ 4 aug. 1666. 

29 Haar doop vond plaats op 21 maart 1613 (GAU, DTB, 1, f. 13, dopen gereformeerde gemeente). Zie voor de uitkeringen uit de goederen 

van het Arkelconvent de rekeningen van de rentmeester (GAU, BA l, 1427), in het bijzonder 1666/7, f- 8. In de rekeningen van het 
Dolhuis werd Van der Schoors toelage onder de inkomsten geboekt (GAU, BA II, 2540), voor het eerst in 1667, f. i o \ 

30 GAU, BAH, 2540, rekeningen 1667,f. 19; ibidem, 1669,f. 19. 

31 GAU, SA II, 1943, rekeningen 1671/2, f. n-nv. Ook de uitkering aan zijn zuster wordt hierna niet meer genoemd. 

32 Het is mogelijk dat de ondersteuning van gereformeerden, die tot dan toen werd gefinancierd uit de goederen van de voormalige 

conventen, werd overgenomen door de Stadsaalmoezenierskamer. Van deze instelling zijn voor deze periode geen rekeningen 

bewaard gebleven. 
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