






Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 74 tijnsche school alle mogelijke devoiren waren gedaan, omte dispicieren, een bekwaam en geleerd persoon, die deplaats van rector, welke de rector Zwa er d e croon nuzou komen te verlaten, met goede dienst aan dezelveschool zoude mogen bekleeden, en dat dezelve curatorenna ernstig onderzoek, geen bekwamer hadden Kunnenvinden, om hetzelve ampt naar eisch te bekleeden, alsDr. Surendonck, nu rector tot Utrecht, wordendeauthorisatie verleend, om te letten en bearbeiden, datde voorsz. Surendonck voor deze school als rectorzoude mogen worden bekomen,

op conditie, instructie ews. Zie daar al, wat er alhier van Swaardekroon, (zooschijnt hij zich geschreven te hebben) te vinden is, dater dan nog niet toe dienen kan, de verwantschap tus-schen de beide rectoren in 't licht te stellen. Van Johannes Zwaerdecroon is een Grieksch versvoorhanden ad nobiliss. virum D. Jacobum Duym,affinem suum, voor dezes Gedenckboeck, Leijden 1606in 4°.» En dit is, hetgeen wij uit dat vriendelijke schrijvenvan den heer van Dam voor geschikt oordeelen, hierte worden medegedeeld. Hetgeen ZWEG. daarin nogverder, omtrent het in ons opstel voorkomende bij-persooneel de goedheid gehad heeft aan te teekenen,zal

mede niet te loor gaan, maar bij eene meer geschiktegelegenheid, worden te pas gebragt. Alweer later bleek ons, dat de Utrechtsche rector Zwaerdecroon eene dochter had, die Elisabeth heette, en gehuwd was met M'. Henrick van Ga- en rector te Bommel. De acte, waaruit wij dit leeren, luid als volgt: «Op huiden I2 April IG28 comp. M.rg.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 75 Broecke geassistecrt met M'. Bernhard Zwaerde- croon, haren schoonvader etc. ende Elisabeth Zwaer- decroon, wed. van M'. Hen r. van Galen in syn,leven rector tot Bommel, geassisteert metten voersz. Mr.Bernhard Zwaerdecroon, haren vader ende voochf,ende die eersaine Wolfaert Zwaerdecroon, medents 's hoofs, haren broeder ende swager resp., mitsg.Joach. Verspuel, proc. der slede Wyck by Duerstadtetc., om inne te vorderen alsulcke 400 gl., als de voersz.Ma r g. vanden Broecke, ende 300 gl., sulcx devoersz. Elisabeth ten achteren syn aen den boedel vanG is b. de Leeuw ende syn huisvr., als nu

getrouwt aenJoh. van Bommel ople schans van Voren etc. Aldus,ten huise vanden voersz. Bernhard Zwaerdecroon,aen de nywe grafie enz. Get. M a r g. vanden Broecke, ElisabethZwaerdecroon, Bernh. Zwaerdecroon,W. Zwaerdecroon, Gisb. Schoock.» D. r. F.




