
Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 19 genomen, Daniel Verheiden, Deken van S. Marie (I)een zoon kunnen zijn geweest, doch ik moet bekennennen zulks niet uitdrukkelijk te hebben vermeld gevonden.Vermaagschapt ware zij echter in alle geval, zoo veelis mij voldingend gebleken. J. J. DODT v. FL,(Het vervolg hierna). ISos een enkel woord over L.ODEWMK JELSE-VIKfS. LOltEWIJKSZOOJV. Met betrekking tot twee opstellen, door den Heer Ja-cob geplaatst in het Jaarboekje voor den Boekhandel,gaf ik in dit Tijdschrift (1841, 303) eenige aantee-keningen nopens de Elseviers, Lodewijk den vader,Lodewijk den zooh, en Joost. De Heei1 Jacob heeft (1)

In die hoedanigheid wordt van hem gehandeld door If oy nekvan Papendrecht (Analeeta) en door D ra k en borch (Aan->hangsel op de K. O.) , wier berigtcn kunnen aangevuld wordendoor hetgeen hem aangaande gevonden wordt in mijn geschiedk.Archief' II. en III. volgens het Register. Ifc heb in Deel II. onderanderen medegedeeld V e rhe y d e n's testament, waaruit men hemvan eene iiiei zeer voordeelige zijde leert kennen. » Aengaende mynlydelyke goederen,&quot; zegt hij daarin zelf, » my van Godt, mynenhemelschen vader, verleent, soa is 't, dat men moet weten, datick by eene Joost van Muyden, wesende doen ter tyt dienst-niaecht van myn moeye van £ verdinghen , verworven heb

en-de vercreghen twee twylinghe tot eender dracht, te weten E s auende Jacob genaempt, ende sonder dat ick naderhant mittervoersz. Joost enighe meerder of vorder conversatie gehadt heb.Corst hierna , mitter woon ende in kost gekomen synde mit mynenbroeder Jan v ander Heyden, hebbe kennisse ende vrientschapgecreghen met een C at ry n , Chr i si o f fels dochter, in sulckervoege, dat sy roy geprocreert heeft een derde soen , genaemptIsaac, . . .&quot; JMiet veel beter was het in dezen gelegen metBeernt van Haerlem, can. van den Dom , die aan lied a bijhet schrijven van zijne Historie zou zijn geadjungeerd geweest (ziede Vila HedaevanLapvanWaveren), den zoon van G e r-rit

Claesz. van Haerlem, zoo als ik boven had kunnen aan -merken. Maar ik zal later wel eene geschikte gelegenheid vinden ,om over dit onderwerp nader te handelen , en bij die gelegenheiddan , naar aanleiding van oorspronkelijke bescheiden , eene gallerijop te hangen van Utrechlsche concubinarii, 100 als men er no;;yeene fezieo heeft.






