




















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 75 Ende dit bycans met anders gecne roegen Jan off diemaen (wiens licht dal alle veerthien dagen by decrescentie eva-nesceert ende dan weder tot de sonne gaet ontsteken mu-teeren ofte leenen ander licht), soude willen sustineren dat synmaen soo groot ende heerlick van lichaem, soo helder endeclaer van lichte ende van sulcke virtulc ende operatie waer,als de sonne selfTs. 't Welck die schaepherders ende alle simpele menschen vancleyn verstant wel souden connen diiudiceren dat neen. Hoewel noch dselve comparatie niet overal en accordeertvuyt dien dat een cedel pairitius vuyt syn sclfl's substantie,stam ofte

geboorte geen eedelman en is, als die maen welvuyt haer eygen creatie een warachtich planeet mede is. Ende omme alle t'geene voors. staet ter materie alhier teappliceeren, soo staet te considereren ende t'examineren dieadelycke qualiteyt van H. Goort van Reede rid. soowelin goet ende bloei als oock van hun gemoet van sinnen ,omme daer vuyt te mogen diiudiceren niet alleen syn hogeradelicker affcompste met een treffelicke staet van goederen be-vcsticht, maer oock syn mcninge ende intentie omme te mo- gen weeten, hoe hy als testateur, die woorden hoers gelyckverstaen heeft gehadt. Ende oversulcx stelt de gedaechde dat die oude voorvadersvan H. Goort van Reede gedescendeert

wesende eertylsals ionger soonen vuyt den Huise van R h e e d e , ten laestenoock geerft ende gestammet syn geworden inden huyse, heer-lickbeyt, leenmannen ende goederen tho Saesvelt gelegen inOver-lssel ofte inde Twente in den overstichte van Utrecht. 't Welck huys Saetsvelt meede een van de principale eedelehuysen is int oversticht. in de Twente, gepriviligeert ende ge-goyt met alle adelycke nobiliteerende goederen ende einincn-licn, als ejgen boeren, heerlickheyden , leenmannen, soo veelende ryckelicken als eenige eedele huysen in die provinciealdaer. Ende om nu van des Impets syn broeders ofte syns oudersquartieren ende alliancien, te verthonen , soo heeft hy ged.overgelcyt maer

acht van haerluyder laeste quartieren. Geommitteert hebbende de l b ofte 32 te stellen, so omcorticheyts wille, alse oock om niet van enige nodelose lio-verdie ofte ostentatie genoteert te worden, ende oock ommemet nodeloos bewys van dezelve 16 ofte 32 quartieren mal-candcr niet te bezwaren. Stellende alsulcx dat hy ged. bevynt ende is warachtich en- de notoir ende den Impet syn broeder oock seer wel kennc-







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 78 van Wulven d', vau Heere Joh a n van Renesse, riltertot Wilp ende Wulven. Die men houdt dat van ionger soonen van de banderheerenvan Voorn ende van den Briel gedescendeert syn endealsulcx van de Graven van Hollant, immers altyt buten allecontroversie seer oude ende treflelicke ridderschap. Ende dat de moeder van de voors. vrou Margareta vanRenesse was een dr. van Freyse van Cuynre, wesendeFreyse oock een goet ryck adeldom ende Guynre banrotsenende desselven Freyses moeder Is e l si c in oock baenrots. Ende belangende de moeder van H. Ernst van Nyen-rode ritter, was een d', van Taetz van Amerongen oockvan groten ouden adel

van desen lande gecomen. Ende also d'voors. quartieren binnen Utrecht seer wel be- kent syn voor goede adel ende ridderschap ende dat over-sulcx H. Goort van Reede in syn leven dselve quartie- ren met noch de voors. vier quartieren van synder sydedoen stellen hadde voor syn huysinge voor aen de strate inhet oge ende tot de indicatie van alle menschcn, alwaersenoch tegenwoordich slaende syn, soo is onnodich die alhier tedeciffereren ofte exprimeeren. Ilem, boven desen brachte d voors. H. Goort van Reedeende Vr. Geertruyt van Nyenrode syn huisfr. aen mal-cander noch een treffelick quarlier, twelck men noemt hetvyfde vierendeel, te weelen elcx seer statelicke goederen, diesy haer kynderen oock achtergelaten, sulcx men dat

eensdeelsvuyt haerluyder test. can colligeeren, wesende een excellentciraet ende conservatie van alle daudercn quartieren. (Verwig hierna).




