
hofstede c.a., van ouds genaamd Schoneveld, gelegen te
Achterberg, aan Klaas de Ridder en Feijtje Dooreweert.
Pachter van het goed was dan Roelof Evertse, die als j.m. van
Achterberg te Rhenen a° 1733 trouwde met Marietje Geurts.

Na 1764 is tot nu toe het goed Schoneveld geheel uit het zicht geraakt.
Wie beschikt over gegevens omtrent dit aloude goed, de locatie, enz.
en wil dit mij laten weten?
Of de naam ervan ontleend is aan Ludolff van Sconevelt, ridder, b.g. is
niet onmogelijk.
In Jaarboek Grafschaft van Bentheim, a° 1958, treft men de genealogie
van diens geslacht. Een der laatst bekende nazaten t.w. Margaretha van
Schoneveld tr. ca. 1490 met Volkert van Amerongen <stad Utrecht).
Heden ten dage wonen er in den lande en in het buitenland - ook in
Rhenen - nog families van Schoneveld.

C. L van Otterlo
P.C.Hooftlaan 32
3705 AH ZEIST

VAN BRINCKHOUWER BLIJKT VAN BRINCK, BROUWER.

In "Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de
Provincie Utrecht", beschreven door P.C. van Treslong Prins (1919),
wordt bij de Cunerakerk onder nummer 28 de navolgende steen
beschreven:
"Dit graft hoort toe Cornelis Jansz. van Brinckhouer 1648°. Wapen: drie
lelies (2-1).
Een onderzoek naar de identiteit van Cornelis Jansz. van Brinkhouer
leverde geen resultaten op.

In de oorspronkelijke administratie van de grafsteden in de Cunerakerk
(1648 - ca. 1800) komen de volgende twee graven voor:
Nummer 145:
Cornelis Jansz. Brouwer A° 1648 met o.a. Dirk van Brinck als
erfgenaam.
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Nummer 202:
Rutger van Brenck, met diens wapen (A° 1648): drie lelies! Als erven
worden hier vermeldt:
- de weduwe van Jan van Geijn, en
- in 1719 was deze grafstede eigendom van de weduwe Rolois.
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De ogenschijnlijke overeenkomst van het familiewapen doet vermoeden
dat Cornelis Jansz. van "Brinckbrouwer" en Rutger van Brenck tot één
familie behoren.
Als weduwe van Jan van Geijn is Aaltje Jans van Brenck te
identificeren. Zij huwde, als weduwe van Jan Teunisz. van Geijn, te
Rhenen op 3.5.1637 met Hubert Hendriks.
De weduwe Rolois is te identificeren met Johanna van Brinck, die ca.
1695 met Jan (Johannes) Rolois huwde.
Graf nummer 202 blijkt duidelijk steeds op leden van de familie van
Brinck/Brenck te vererven!
Rutger van Brenck, o.m. raad en schepen van Rhenen, huwde twee
maal, beide keren te Rhenen.
De eerste maal op 13.2.1633 als Rutger Teunisz. met Fijtgen Teunis de
Ridder en voor de tweede maal op 7.2.1664 met Feijtgen Dimons, j.d.
van Amersfoort.
Uit zijn eerste huwelijk werd een zoon Antoni geboren, gedoopt te
Rhenen op 26.5.1636. Ongetwijfeld werd hij naar zijn grootvader Anthoni
of Teunis (van Brenck) vernoemd.
Zonder twijfel zal Rutger meer kinderen hebben gekregen, echter geeft
het Rhenense doopboek daar geen uitsluitsel over en tot op heden heb
ik te Rhenen geen verdere nazaten van hem gevonden.
De eerder door Bloijs vermelde grafzerk nummer 28 (nummering Bloijs!)
van Cornelis Jansz. van Brinckhouer met het wapen met de drie lelies
kan niet anders zijn dan de thans nog in de kerk aanwezige zerk van
C.J. van Brinck, Brouwer, met daarbij het familiewapen: de drie lelies (2-
1J-
Dus gezocht naar een Cornelis Jansz. van Brinck met het beroep
brouwer.
En ja hoor... Cornelis Jansz. van Brinck (van Brenck) huwde, te Rhenen,
maar liefst drie maal:
- op 27.11.1636 met Merritjen Jans van Lockenberg;
- op 30.12.1643 met Barbara Jans Verhell;
- op 6.8.1648 met Neeltje Claas Mol.
Uit zijn derde huwelijk staan er in het doopboek twee kinderen vermeld,
met daarbij als bero§p van de vader vermeld: brouwer! Zij waren:
- Dirk van Brenck, ged. 25.5.1653. Huwde te Rhenen op 6.9.1682 met
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Johanna van Davelaar.
- Gijsbert van Brenck, ged. 2.9.1655. Huwde te Amsterdam (o.tr.
Rhenen) 5.5.1684 met Johanna te Over, j.d. van Amsterdam.
Hun broer zal ongetwijfeld geweest zijn:
- Jan Coprnelisz. van Brinck. Huwde Rhenen 30.11.1662 Maria Jacobs
van den Berg.
Cornelis Jansz. van Brinck zal een broer geweest zijn van Anthonis
Jansz. van Brinck (die tr. Rhenen 24.1.1647 Haesjen Huberts) en van
de reeds genoemde Aaltje Jans van Brenck.
Gezien het feit dat het graf van Ruger (Teunissen/Antonisz.) van Brenck
vererfde op de zuster van Cornelis Jansz. van Brinck (Aaltje Jansz. van
Brenck), zal er tussen beiden een nauwe familierelatie hebben bestaan.
Het feit dat Cornelis Janzs. van Brinck ook blijkbaar een broer Anthoni
had lijkt voornoemde familierelatie verder te ondersteunen.
De meest voor de hand liggende relatie is die waarbij de vader van
schepen Rutger van Brenck (namelijk Teunis/Anthoni (van Brenck)) de
broer zal zijn geweest van de vader van Cornelis Jansz. van Brinck (Jan
(van Brinck)).
Dit maakt Rutger en Cornelis neven van elkaar.
Verder onderzoek zal mogelijk meer licht brengen in deze oudste
generaties van de familie Van Brinck/Brenck. Van Brinck - Van Brenck is
één en dezelfde familie - althans te Rhenen, waarvan de oorsprong in
de Betuwe ligt.
Voorlopig is hiermede Cornelis Jansz. van Brinkhouer ontmaskerd als
Cornelis Jansz. van Brinck, van beroep brouwer!

C. L. van Otterlo
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