






Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 88 Reede, die de d', van Jan van Oostrum (1) al waer tynoch eens soo ryck ende eedel alse is, voor syn soons ge-lyck niet aangesien ofte gehouden, veel min tot een huisfr.laten trouwen soude hebben by synen wil, veel temin hemyelwes tot vorderinge van sulcken huwelick geven ende dittol nadeel van synen oudsten soon, die hy selve nae synebegeerte gehylict hadde. Bysonder gemerckt van wegen d Impt. alhier niet verthoonten wordt, niet alleen niaer van een qualiteyt vande voors.vyff ofte ses eedele qualiteiten van H. Goort van Reede,die hy ofte syn soon d'Impt. alhier gelyck souden wesen, byalle syne frivole positien by hem gedaen. Maer oock

niet van eenige meede gave van enich goet yette pyne weert, veel te min noch van eenich statelick goet i»eeniger wyse te gelycke by des voors. Impts. goederen hemgemaect, met de restrictie ende conditien voorcn verhaelt. Ende alsmen noch aenschou soude nemen op het rc'signerenende quyt werden van syns Impts. prebende ofte doraprovennu cortelicken aen syn huisfr. broeder overgegeven, soo soudemen connen ofte mogen sporen dat hy Impt. op syn huwe- lick aen die van Oostrum gedaen wel geit toegegeven heeftgehadt, vuyt dien dat het jaerlicx incomen van de selve pre- bende ongelyck meer, iae wel viermael meer is geweest en- de ingebracht heeft dan het iaerlics incomen gedaen heeft,oft noch doet van des

Impts. huisfr. Ende omme voorts int particulier te reprocheren op desefrivole informatie ende eerst op den persoon ende depositievan Jonckhecr Gerrit van Rheede, seyt de ged. alsoode ionge broeders t sarnen gemeenlick conspireren ende haerverbitteren tegens den oudsten broeder, soo syn oock de voors.J. Gerrit ende d'Impt. maleamler tsarnen hant houdende,tegens hem ged. haren oudsten broeder. Sondcrlinge gemerclu syluyden beyde bycans een ofte ge- lycke saecke vuytstaande hebben. En alsulcx soo wort hy Jonckhcer Gerrit bevonden syngoede aifeclie totten Impt. wel te kennen te geven, als hy seytdie van Oostrum voor goede eedelloiden te hebben hooreneslimcren, sonder haer qualilcyt te verhalen oft eenige

titulevan adeldom te allegeren lot cauae van scientie. Bysonder aangesien, dat hy getuyge een ionger man is vanveertich iaeren, die welcke vuyt syn wetenschap niet verder engedenckt ofte heucht. Ende vermits sulcke redenen ende middelen soo debatteert (1) Zie de noot hier onder bladz. 102.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 Ende dat die van Ryn oversulcx lange iaeren genaemptsyn' geweest Ryn van Jutpbaes vuyt dien dat syluydenhet huys, ihienden, leenmannen eiide ambachtsheerlickheyi vanJutphaes daermeede behylici hadden, die sy geappliceert heb- ben aen haer huys te Rynhuysen ende Jofl>. Janna tegens-woordich derffilochter van Ryn, wed. van Wauter vanB a exen noch jegenwoirdich besiltende is. Uytgesondert het huys van Jutphaes mette bouwinse daeraen behorende, twelck allyts by broeder deylinge toegeleyt isgeweest een ionger soon van Ryn wiens descendenten tenlesten dat getransmetieert hebben, op een erfdr. die getroutheeft gehadt eenen van

Ghent van Rycxstel wiens nae-corners tselve huys van Jutphaes noch 'tegenwoordich besil-lende syn. Ende alsoo men de tweede naem van een ander geslachteachter de stamnaam niet en plach te voeren, dan de geenedie de erffdochter, huys ofte heerlickheyt behylict ofte ge- kocht hadde, alse Zuylen van der Haer, Nyenrodevan Velsen, Vianen van Rysenborch, Renesse vanRenouwen, Renesse van Wlven ende van WilpBaern van Sehonauwen, Ryn van Jutphaes endemeer dese gelycke. Soo en eau de ged. niet verstaen, hoe ofte waer deurdat liet voorseyde laetste quartier Blockhoven met den naemeJutphaes geintiiuleert werde. Ende schoongenomen (sonder te bekennen) off alle deesequartieren, all eedelluyder

wapenen geweest hadden, endedaer voor bekent waren, soo soude nochtans d selve wesenimpertinenl in cas alhier, als voor dese tegenwoordige tvdenonbekent ende obscuyr wesende. Want sy oversulcx geensins egaal ofte gelyck en syn d voorsnotoire en seer wel bekende ridderlicke stam, name endewapenen van dyn van des Impts. ouders hier voor gededu-ceert, met alsulcke statelicke goederen, titule van Ridderschaphoge nobihteerende officien, glyms met eere versiert endeLevcsticht. Ende oversulcx dselve quartieren van des Impts. Huysfrende alles anders datter beaeffeus noch gedesidereert worigeensius genoech ofte voldoen en mogen, d voors. intentie en- de vuytersle wille van parthyen ouders. Hierby gevoecht in

teycken dat de ged. met recht welmag ignoreeren soodanigen adeldom, soo ist dat hy ged. siehnoch wyders daerop bevragende verstaet, dat een dr.*vanOostrum gehjliet geweest is aan een Gosen van Scayck





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 94 iae sompiyis geheel geen quartieren en hadden, als alle men-schen notoir is. Ende te meer is sulcx noch impertinent, dal d voors. vanSc ad c seyt dat die van Oostrum noch onlancx twee ab- dissen gehadt hebben in de ioffr. cloosteren van deser siadten lande van Utrecht. Aengesien ende gemerkt, dat d voors. iofferen cloostren vanUtrecht int ontvangen van eenige ionge iofferen noch in ou- den tyden niet veel gelet en hebben op de hooge authentyc-que eedele affcomste, noch op die quartieren van dien, nochals noch niet seer daer op lellende en syn. Regard genomen hebbende meest op de liberale ende eer-licke educatie van de kynderen, ende

dat haer ouders goedeluyden waren, ende alsulcx weerdich omme in sulcke verga-deringe ontfangen to worden. Ende alsulck bevynt men, dat van allen ouden tyden onderdie eedele knapen ende riddennatige haer kynderen soo vaneedelen als oneedelen patrilien, als te weeten, vrou Witte,vrou van der Wilde, vrou van Voerde, vrou Daelen,vrou van der Borch en diergelycke ontallicke andere meerAbdissen. Item oock Juffrouwen, als Jotfrou Pots, vanLeuwen, van Schroyesteyn, van Beeflant ende an- dere meer geweest syn. Ende als myn Heercn regard sullen gelieven te nemen,dat men dagelicx voor oogen siet gebueren, dalter sommigegemeen eedelen wel dickwils hylicken aen dochteren van bor- geren , t sy om goet ofte

andere consideratien wille, ende datvice versa, rycke borgeren oock wel hylicken aen Eedeluyden etc. Ende dat als van sulcke eedelen gedescendeert in mans of- te ionckvrouwen cloosteren quam te werden Lantcomrnandeursofte abdissen, soo hebben die haere palrytien, vrunden, alwaren sy maer eedelen sonder litule, soo wel in de voor- schreven cloosters cuimen ende mogen brengen als oude rechteeedelen. \Vaiit een yder van natuere genegen is syn bloetvrindenende magen te avanceren. Sulcx dat daar op niet veel te letten en is, ten fijne al- hier gepretendeert, ten sy dat meede blycke van de hier voorverhaelde eedele qualiteyten. Ende dat H. Gerrit Sc a de voorts gaende in syn depo- sitie, seyt dat Dirck van Oostrum

als Eedelman int sticht,in den Heemenraedt van de Leckendyck geweest conde syntiide mede Jan van Oostrum syn soon. Seyt alsoo die van den conventen, soo binnen als buylea









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 98 gelaten en hebben, veel te min noch de collaterale vrindenvan sulcke wel gehylicte borgers souden willen seggen, datsedaerom meede Eedelluyden waren, laet de ged. hem bedunc-ken, datse haer selven souden abuseren, ende dat sulcx ookveel te min die aencopinge van goederen van Edelluyden toleenich bevvys van adeldom niemand en soude mogen strecken. Ende voor soo veel aengaet seecker cartebelle twelcked'lmpt. noemt acte van consent (1) etc. Seyt de ged. tselve te weesen een onbewesen geschrifteende geensins in forma probante nae rechten, noch niet au-ihenlicq nae ordonnantie van den hove, dicterende dat op geencopyen

recht gedaen sal worden, dan die parle vocata ge-aulhentiseert syn. Ende soo dan tvoors. gescriftc meedebrengt dat het selfdebesegelt soude syn geweest van twee ridderen, en dat deprelense copyst daer onder benoempt niet en seyt ofte ver-claert dat by eenige seegelen noch in roden, noch in groenenwasse ofte in enckelen nochte in dubbelen sterte daer onderaen hangende bevonden heeft. Soo ist tselve geschrift te achten ofte houden niet andersdan een proiect ofte ontwerp van een imperfect geschrift. Ende schoon genomen dit geschrifte in forma probante ware,des neen, soo soude t inhoud van dien ter materie alhieroock imperlinent wesen, vuyt diverse consideralien. Alse in den eersten dat hy soo verde het woort

knechtenaldaar geuseert, meede van knapen te verstacn is (des deged. ignoreerl) dat alsdan die knechten syn geweest die Ee-deluyden daer onder benoempt, die geen ridderen en warenals by naemen die van Ryn, die van Wtenham, dievan Nievelt, die van Wtcneng, als notoirlick vuylebekende knapen stamhuysen gedescendeert, ende die nochbesiltende. Ende niet van Willem van Hardevelt daer inne be- noempt en andere naevolgende personen. Muer dat hy van Hardevelt met de selfde naevolgendepersonen als raelsgenolen en raetsvrinden van de stade en desleeden van Utrecht ende van Amersfoort gecommiteert syngeweest. Als te weelen van wegen die van Amersfoort Willemvan Hardevelt met Steven van Nievelt

Stevens s.,dwelcke van Nievelt aldaer tot Amersloort oock plagen te wonen. (i) I)il stuk volgt hier achter.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 99 Ende van wegen die van Utrecht, Claes van Oostrunlcnde Willem de Wael met Thyman de Wael. Aengesien ende gemerct d voors. Willem van Harde-velt notoirliek een borger van Amersfoort is geweest endegeen knaep ofte voor Eedelman oyt geacht of gehouden is ge- weest, als allen menschen binnen Amersfoort kennelicken is.Want hy is geweest die groote vader van Styntge vanHardevelt, huisvrou in haer leven van Peter van Dave-laer, borger t Amersfoort, dwelcke S ty n tg e n noch onlancxis gestorven. Ende is oock geweest dselve Willem van Hardevelt,die oom over Willem Botterssoon was van JacobBotter ende

syn liuysfr. suster van den voors. Willemvan Hardevelt, dwelcke Willem Botters Jacobszoock in de wandelinge Willem van Hardevelt genaamtwerde, overmits hy op de vonte nae den voors. oude Wil- lem van Hardevelt genaempt was. Van de welcke Willem Botter van Hardevelt gecomenis Jacob Botter van Hardevelt, noch tegenwoordig inlevende lyve wesende borgernr. eertyls lot Amersfoort. Edoch naedemael de voors. Willem van II a r d e v e 11wel bekent is, cnde dat hy nochtans staende is in ordine , bo- ven iae noch een persoon hoger als Claes van Oostrum,soo sullen myn Hoeren wel cunnen colligeren welcke knech- ten ende eedclen die andere naevolgende personen geweest syn.Ten

tweeden soo is hier op suicke prelense verschryvingevan Slaten niet te achten om dien, dat de domdekens pla- gen de Staten selffs te bescryven met haer eygen hant endedaer over meesters ende hoofden te syn. Ende dat syluyden alsulcx die van beuren vrunden endemagen, al waren sy van compste ofte rechts wegen niet daerloe gequalificeert, wel cooden mede in de Staten Irecken,deur haer verscryvinge alst bequame personen waren van ver- stande cnde gemoet. Ende dat suicke bescrevcn personen als die reclite deurniet ingecomen, wel somptyls nae dode van sulcken dom- dekens weder achtergelaten worden. Gelyckerwys men noch siet dagelicx gebeuren in Betuwe,soo in den ampte van

Thiel, alse oock sonderling in denampte van Bommel, alwaer die Amptmannen oick dickwilshebben hare vrinden ende magen ofte anderen, die sy desgunstig waren, bescreven onder haere respeclive ridderschap.Ten derden, soo is suicke bescryvinge oock dickwils bin- nen Utr. ingevoert geweest door die oorlogen ende partydich-












