




Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 37 die gevoegd kunnen worden, bij hetgeen hierboven p. 9 sq.daaromtrent staat aangeleekend. De derde zoon, Jan II.,moet wel gesteld worden diegene te zijn geweest, die, naardit Tijdschrift hierboven p. 11., in 1537 met Wulven werdverleid. Naar de woorden, daar gebezigd, schijnt het, als ofJan L toen nog leefde. Van deszelfs zoon spreekt Te Wa- ter (V. d. E. III. p. 250 sqq.) Dezelfde Te Water han- delt (H. p. 246 sqq.) uitvoerig van onzen Gerrit van Re- nesse (1), vierden zoon van Al ei d Freys van Kuynre,aan wiens berigten hieromtrent, de geschiedkundige waardeder stukken gevoegelijk ter toetse zal kunnen worden

gebragt,welke ik hier ex originali mededeele: I. « Attestatie voor Hr. Joriaen (2) van Renesse,Dorah'. t' Utrecht.&quot; « Op huiden compareerde voor my openbaer notaris etc, F e n-nichge, Herman Henricksz. wed., wonende t'Utrechtout omtrent 65 jaer, seyde etc., ten versoeke vanden Eerw.Hr. Joriaen van Renesse, Domhr. t'Utrecht, waerachtigte syn , dat sy ten tyde als hier t'Utrecht de beelden in dekerke gebroken worden op enen sonnendaech 's middaghes,doen die beeldebrekers in die Minrebroeders kerke doende wa- ren , sy wetende, dat Hr. G e r r i t van Renesse goet Min- rebroeders was, gecomen is ten huize van denselven Re- nesse, hem biddende seer ernstelick, dat hy toch met haersou

willen gaen, om te besien, off men al sulke groete schadeende gewelt soude moeghen beletten, ende dat deselve Hr.Gerrit van Renesse 'tselve nyet geerne gedaen en hadde,ten ware sy hem met veel biddens ende versoeckens daer- (1) Hierboven p. 11 doet men dezen Gerrit voor een' kleinzoonvan Aleid Freys van Kuynre doorgaan, denkelijk naar vanLeeuwen, die op dat punt echter reeds door Te Water, (11. p.264) was te regt gewezen. (2) Uit het Protocol van Paul Joostensz, secretaris van het Doms-kapittel, blijkt, dat deze Joriaen van Renesse in 1587 nog leefde. Utr. voorheen en thans, I Dl. I St. 4










