Uit de Utrechtsche Begrafenis-boeken.

.

29 September. - Wouter Phonisz. bidder (bracht
3n) dat overleden is Marie Feyten, wede van Daniel
Verleden jaar heb ik (met uw goedgunstig verlof
an Leemputten, naelatende een innocente zoon ende
immers?) een wijle verkeerd onder de schaar der
en dochter aen Dirck Cornelisz. van Swanenborg _
achtbare dooden, sinds 23 September 1623 ter ,,Mometrouwet (2).
boir-camer” te Utrecht naast elkander te boek ge10 October. - Dat overleden is Mr Daniel uan
bracht. ‘k Zocht er nadere kennis te maken met en%‘ede, raet ‘s Hoofs van Utrecht, naelatende een wede
kelen, die voor 1630 het gewoel dezer wereld hadden
nde drie kynderen.
verlaten. Maar verrassend groot was daar het getal
13 October. - Dat overleden is te Herwijnen den
van hen, die door naam of stand mijne aandacht
teledelen Walraven wan Hemert, heer ten Draeckentrokken, mijnen eerbied wekten. Zou ik hen met een
lorch.
beleefden groet voorbijgaan. Neen, dacht mij; beter,
26 October. - Afnna de dochter van Gidion de
dat ik hun na.am met hun korte schets overneem; Schoelmr, wonende in de Nieuwstraet bij ‘t Coningdil, kan allicht de dooden eeren en de levenden ge- S tegen, naelatende vader ende moeder.
rieven.
27 October. - Jacob Huygen van Honthorst, naeIk schreef dan af, wat zich voordeed, zonder juist 1; atende een wede ende zijn zoens kynderen, geprote streven naar volledigheid. Gewis zijn in zoo me- c:reëert bij de huysfr. van Thonis Joosten van Ewijck.
nige dichte drom enkele of meerdere personen mij
10 November. - Sophie van Voorst, wede van Jan
ongemerkt voorbijgegaan. Het gegevene echter kan
jenricxz. van Wyckersloot, naelatende vier getroude
strekken tot een proefje van den rijkdom. die er
qnderen, alse Petertgen, Cornelis, Henrick ende
schuilt in het twintigtal lijvige folianten, waarin
-oestgen van Wijckersloot.
Utrechts achtbare dooden blijven voortleven.
19 November. - Der& Cornelisz. Botfevman, jong
Ter verklaring zij hier bijgevoegd dat het register
Tese& naelatende zijn vader, wonende bij ‘t Bagijnwerd aangelegd in den herfst van 1623, krachtens
1011 aen de Voorstraet.
eene Vroedschaps verordening van 22 September, las26 November. - Goert van der Eem, oudtschepen
tende aan de kosters, groefbidders en doodgravers uit ( Ier stadt van Utrecht, naelatende sijne wede ende
de stad en vrijheid van Utrecht, om elken doode, bij ( Irie kynderen, alle mundich.
wien hun dienst werd gevraagd, ten stadhuize te
8 December. - Jan Aelbertus van Buytendijck [ende
komen aangeven. Aanvankelijk moest dit geschieden Beatrix van Buytendijck], gestorven in de Stroysteech,
,,binnen 24 uren nadat sij versocht sullen wesen over
nalatende eenige susters ende broeders, daervan eenideselve dooden te bidden” enz.; doch na de Vroed;e uitlandich ende onmundich zijn.
schapsverordening van 21 Juni l625, gold voor ‘1
15 December. - Alert Gysbertsz. van Haeften, gevervolg als regel, dat de opgave geschiedde t’elken storven in ‘s-Gravenhage (2).
Maandag, of zoo een feestdag hinderend inviel, daags
16 December. - Jonf’fr. Alida van kaexen, dr van
daarna. Dit begon met 27 Juni 1625. Sinds werden
Tor Maximiliaen van Baexen, jonge jouffr.,. zijnde
telkens op Maanda g nevens elkander geboekt allen rle zuster van Jor Frederick van Baexen ten Codie ter vorige week den dienst van een groefbidder
ninxvrij.
enz. genoten hadden.
16 December. - Jor Diderich van Haestrecht here
Dit woest hier vooraf worden bemerkt, opdat de
van Dreunen, gestorven te Dreunen.
lezer niet in den waan gerake, dat hier de juist6
29 December. - Een craemkyntgen van een soldaet,
sterfdag is geboekt; zulks geschiedde in Utrecht eersi
te Vianen in garnizoen leggende, de vader genaempt
een halve eeuw later: de hier gegeven dagteekenirq
sijnde Gerrit van Honthorst; nalatende vader ende
bepaalt de aangifte ten stadhuize. Volge nu, wat iE
moeder.
‘mocht afschrijven.
20 December. - Het kynt van Jor Oliuier Uutten1623.
hove, nalatende vader ende moeder.
29 September. - Symon Claesz. van Orduyner
bracht aen, dat hij versocht es ter begraeffenisse tc
(1) Naar deze tweede formule, immer meer verkort,, werd er
bidden over het lijck van Herman Schade zal., lieute
verder ingeschreveli
tot aan de t,weede week van October des
nant van de compe collonelle van Sijn Genade der 1 jaars 1625.
(2) Enkele malen worden tusschen
de Utrechtsche dooden ook
heere Baron van Geur, naelatende sijne weduwe end1 e
de namen geboekt van personen, die elders zun overleden, hetzij
drie kynderen, onmundich (1).
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(1) Volgens deze formule, gaandeweg verkort,, zijner er tie n
personen geboekt van 23 tot 29 September.

onder bijvoeging der plaats waar, hetzu met de algemeene aan
duiding ,,btiyteti”. Soms geschiedde het eerenthalve, naar mij
voorkomt, soms wegens nagelaten goederen.
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1624 (1).
( Lisse, Wenaerd, Gyssen etc., nalatende eenige vrun29 December. - Jonffr. Alicla van der Meer, wede ~ den, alhier nyet wonachtich.
van 30’ Gijsbert van Hardenbroeck van Wulven.
7 Juli. - Jonfr. Aleyda va?L Quaribbe, dr vsn zal.
29 December. - Jor Olivier* Uuttenhove, nalatenJoy Peter (van) Quaribbe, nalatende een broeder
de syne wede sonder kynderen (Was heer van Ryne(Staas van Quaribbe) ; Buerkerck (‘ll.
stein onder Jutphaes).
10 Juli. - Jonfr. lKa% Pinsen vara der An, huysfr.
32 December. - Jan Neyndri,xz van Bglezlelt, ge- van Gerardt van Rijsenborch (sinds 1601 maarschalk
storven achter ‘t Vleyshuys, naelatende sijne wede van Utrechts Nederkwartier, doch in Juli 1621 afgezet).
ende twee kynderen, onmundich.
12 Juli. - Mr Jacob van der Borch van Audaen,
22 Januari. - De Weled. Elisabeth debol*en van nalatende (Joffr. Johanna van Sneeck) sijn huysfr.
.Lohee, wede van den Ed. Peter van Oldendoccum, met vijK onmundige kynderun.
12 Juli. - Jor Willem van Gevat, heer tot Gent,
in sijn leven . . . . hoffmi. ende raet des Vorstendoms
Cleefs, te Embrick overleden.
Blyenbergh etc., naelatende . . . .
13 Juli. - Jonfr. Cornelia vun Achtevelt (Stevensdr.)
31 Januari. - Jor Andries va)L Buyrefa, overleden
te Aerdenberch in Vlaenderen.
hupsfr. van Jor Adriaen van Renesse van Baer,
9 Februari, - Het kynt val1 Niclaes Dierhout, nae- naelatende haer man.
latende vader ende moeder.
13 Juli. - Euertge,n vare Wycke?asloot, huysfr. van
9 Februari. -- Vrouwe Maria van Lochorst, huysfr.
Matheus Dircksz. van Everdingen, nalatende haer
van S. van Nyenrode, nalatende haer voorn. man man, sonder kynderen ; Buerkerck.
ende drie kynderen, tsamcn mundich sijnde.
44 Juli. - Joffr. Aleida van Pa@ vayx Suydoort,
12 Februari. - Jor Johan uan Suylen here van naelatende mundige broeders ende susters.
Soesbergen, nalatende sijn huysfr. ende drie onmun14 Juli. - Vrouwe Anne Lkden etc., huysfr. van
dige kynderen.
heer Reynout van Bredenrode.
26 Februari. - Juflï. Evmgardt van den Boetselaer,
44 Juli. - Elisabeth Aeg-tsdl*. van Wickenbuyg,
dr ter Aldegoer.
huysfr. van Herman van Kaveswaey, nalatende ha18 Maart. - Jonf. Franchoise van Quaribbe, nae- ren man zonder kynderen.
latende een suster ende broeder, beyde mundich synde.
2 Augustus. - liillegonda Stellen, wede van Flo19 Maart. - Jonf. A.lzna Verhouven, huysfr. van ris Uut,enengh.
18 Augustus. - H e t kynt v a n .Petev Cornelisz.
overste leut. Joriaen Scheffer, sonder kynder.
31 Maart. - Jonfr. Godefrida de Edell, naelatende Bor, naelatende vader ende moeder.
25 Bugustus. - Mr Willem van Tiicc?zen vicarius
drie susters, mundich sijnde.
8 A p r i l . - Mr Conaelis van Gessel, docter, nae- (van) Ste Peter.
latende zijne huysfr. ende . . . .
25 Augustus. - Cornelia Willenas d c R’ael v a n
7 Mei. - Jonfr. fb!arie van Rede, huysfr. yan Jor
Vronestein, wede van Peter Dier den ouden.
Peter Soudenbalch.
28 Augustus. --- Jor G-eorge va?a IVassenaer, nae29 Mei. - Jonfr. Catherine van Wassenaer, wees, latende een broeder ende suster, beyde mundich.
naelatende broeders ende susters, mundich sijnde.
30 Augustus. - RIIr Anihoni Dierhout, zoon van
14 Juni. - Jan Lap van Waveren, naelalende syn den advot Dierhout, nalatende getroude suster ende
wede ende eenige mundige kynderen (zijnde Joffr. broeder.
Barbara Baex Jansdr. met Mr Gijsbcrt, R4r Johan
30 Augustus. - Jonfr. lsebella van Linden, wede
en Joffr. Maria Lap van Waveren).
van Jor Caerl Kats, nalatende mundige erfgenamen.
22 Juni. - Jonfr. Soph.in zlaT GVestrhenela, gestor13 September. - Joff. Geertruyt vava Renesse vrouven tot Amersioort.
we tot Rysenborch, naelatende haren man ende twee
28 Juni. -- Jonfr. Anna Maria ~van Irlhuyseqa, ge- onmundige kynderen ; Reguliers.
storven ten Dael, naelatende haer moeder.
2C September. - Jol-. Johan va?a Groevesteyn, nae2 Juli. - Het zoontgen van Niclaes Diel~hout,
naelatende syn huysfr. ende een getrórtde dr.; Dom.
latende vader ende moeder.
23 September. -- Jonffr. Judith va,?a Schonenborch,
6 J u l i . - Jor Jolaan van Mathenesse, h e e r v a n naelatende twee mundige neven; Ste Claes.
25 September. - Jonffr. Catarina de Szuart, wede
(1) Op het stadhuis te Utrecht, althans op het bureel der ’ van Jor Dircl< Canter, naelatende mundige kyndeMomboircamer, wisselde men in 1623 het jaar nog met Kerst- / ren te Hattem
mis; want in dit register der begravenen volgt, op 24 December /
1623 onmiddellijk 28 December 1624; doch ‘t volgend jaar 1626
(1) Aldus wordt hier en hieronder meermalen de plaats
begint met 1 Jamqri.
aangeduid, waar de doode werd bijgezet.
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2 October. - Jor Gijsbert Grammey, naelatende
sijn huysfr. ende Jor Spierinck ende Jor Ruter. in
de Betuwe, in den naem van haer huysfrouwen tot
erffgenamen ; Reguliers.
40 October. - Jonffr. Johunna van Gent, dr van
Jor Willem van Gent in sijn leven capiteyn, naelatende een mundige suster; St Pauwels.
27 October. - Jonffr. Clunera van Rhenen, naelatende rnundige erffgenamen; St Jacob.
1 November. - Jonffr. Anna de HolZ, huysfr. van
Jor Dirck van Doyenborch, gestorven te Montfoert;
Jerusalem.
8 November. - Het kynt van Jor Steven wun
Swylen van de Haer, naelatende vader ende moeder ;
St Jacob.
IS November. - Jonffr. Rentie ‘WIJL Adontzima, bij
Jor Gerrit van Cuylenborch, nalatende haren broeder; Magdalenen.
18 November. - Sr Lubbert van Ptcllaes, buyten
‘s lants gestorven.
29 November. - Elisabeth Hall, wede van Maurits Egbertsz. van Roswey, naelatende mundige kynderen, Brandolien (Deze is de moeder van den geleerden Jezuiet Heribert van Roswey).
6 December. - Mevrouw Ida Feyten, huysfr. van
den eerentfesten, manhaften capn Archibald Debeten,
naelatende haren man sonder kynderen; St Jacob.
16 December. - .Jor Gijsbert van Parijs van Suydoert, naelatende zijn vrouw ende onmundige kynderen ; Buyrkerck.
30 December. - Harmen van Ralteswaey, nalatende een moeder ende onmundige kijnderen : sijnde de
naeste vrunden Nijpoort ende J. . . . .
1625.
40 *Januari. - Jonffr. Elisabeth van Braeckel.
27 Januari. - Mr Anthoni Vosch, ca. te Yperen,
naelatende sijn moeder.
1 Februari. - .Tuffr. Anna Utten-Eïqe,
naelatende haren man ende mundige kynderen; St Pauwels.
5 Februari. - Jor Johan de Huyter, nalatende sijn
huysfr. ende. mundige ende onmundige kinderen; St
Servaes.
5 Februari. - Gijsbert Lap ,uan Waveren, nalatende sijn vader; St Magdalenen.
9 Februari. - Juffr. Geertruyt van Rede, wecIe van
Jor Johan Uuttenbroeck, naelatende mundige kynderen.
25 Februari. - Juffr. Johanna van Seraerts, geestelike tot Rijnsburg.
3 Maart. - Jonffr. Geertruyt van Oostrum, naelatende . . . .
5 Maart. - Rijckgen Florissen van Nepoort, huysfr
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ran Jacques van Uttenhove, naelatende haren man
?nde onmundige kynderen ; Buyrkerck.
18 Maart. - Jonffr. Jacomina vaja Oprode, nala,ende mundige suster ende broeder; Jerusalem.
19 Maart. - Vrouwe Anna van Merode, borchgraiinne van Montfoort.
16 April. - d’ Heer Maynus Ridder*, heer van
tlersberch, ambachthr.
19 April. - Den Prince van Oranyien etc.
9 Mei. - Jonffr. Barbara Grauwerts, wede van
Johan van Merlo, naelatende mundige kynderen,
Buerkerck.
30 Mei. - Jonfr. Clara ReveZasco, naelatende munlige kynderen.
30 Mei. - Jor Godert cie Conirzck, raet ter admiraliteyt .
7 Juni. - Roelof Tumasz van Wyckersloolh in de
tiariestraet., naelatende zijn huysfr. sonder kynderen;
3t Jacob.
7 Juni. - Vrouwe illaqdalena Spie&cx, abdisse
van den convente van Marienborch tot Soest; Claes
van Doorn executeur ; Bregi t ten.
17 Juni. - Peter van deq7 Burch van Wyndesteyn,
ian ‘t Oud-munsterkerckhoff, naelatende sijn huysfr.
net mundige ende onmundige kynderen ; Buerkerck.
27 Juni. - Jor Johan Littelton capiteyn van een
:ompagnie soldaten, nalatende zijn broeder in Engelandt ; St Catarinen.
4 Juli. - Splinter van lVyenl*ocle, schout van St
Marien, nalatende zyn huysfr. mit mundige ende
onmundige kynderen ; St Jacob.
!lI Juli. - Joffr. Johanna Noest, wede van zal. capi1 ;eyn Buth, nalatende een mundige dochter; Buerkerck.
11 Juli. - David de Tours, heer de la Pomerede,
:apiteyn van een compagnie voetknechten, aen St
lans-kerkhoff; nalatende syn huysfr. ende onmundige
cynderen ; Buerkerck.
18 Juli. - Joffr. AÍ!echtelt van Voo&, wede van
lor Hugo Nijhoff, nalatende mundige erffgenamen ;
Brandolien.
48 Juli. - Een kynt van Jor Walraven van Arkel,
nalatende vader ende moeder ; Brandolien.
18 Juli. - Jor Jacob van Zuylen va?a iVyvelt,commandeur van Maeslant, aldaer gestorven.
25 Juli. - Jor Johan Vrijhof te Rechtervelt, jongman, gestorven op d.e Gansmerckt, nalatende twee
omen in ‘t landt van Cleef; Buerkerck.
25 Juli. - Aert van Hontlaorst, nalatende zijn
huysfr. ende ses kynderen, een van dien mundich
ende d’rest onmundich; St Catarinen.
1 Augustus. - Jor Willem qfan Edmont, zoon van
den ritmeester Edmont, nalatende vader ende moeder ;
St Jan.
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berch, wede van zal. Jor Floris Hackfoort, nalatende
mundige erf’fgenamen ; Ruerkerck.
10 October. - Vrouwe Maria IIuycli, huysfr. van
Jor Peter van Leyden geseydt Leeuwen, hoochbaelju
ende opperste dijckgraeif der stede ende landen van
den Brie1 ende landen van Voorn, nalatende haer
man mitsgaders tot erffgenaem haer vader; Dom.
17 October. - Jor Charles van, Matenesse, ruwaert,
bailliu ende dijckgraef over den lande van Putten ;
buyten. (vergelijk boven 32 September).
17 October. - ‘t Kynt van Aert Cwnelisz. van
W$jckersloot, nalatende vader ende moeder; Magdalenen.
24 October. - Vrouwe Walborch BOT van Ame9’ongen vrouwe van Vrouwen-clooster, nalatende mundige erffgenamen ; St Marien.
24 October. -. Johan heel* tot lssedt, nalatende twee
mundige kynderen; St Jacob.
7 November. - Joffr. 8nna Bor, huysfr. van Rlr
Evert van der Schuer advocaet, nalatende haer moeder ende mundige suster tot Amersfoort; St Geerte.
7 November. -- Vrouwe Johanna van Gent, wede
van den banderheere Johan van Borgoengen heer van
Froimont, Sevenhuysen, Segwaert, Wildevenen etc. ;
buyten.
14 November. - Diderick van WestTenen,
zoon
van Johan van Westrenen oudt-burgemr tot Amersfonrt, gestorven tot Amersfoort; buyten.
21 November. - Joffr. Helena Wellants, wede van
zal. Jor Joost van Hartevelt, nalatende mundige kynderen; St. Servaes.
28 November. - Jor iïelclzio/* Proe!ys, zoone van
Jor Bernt Proeys, gesiorveu tot Groeningen; buyten.
5 December. - De weledelgestr. Anthonis van
Uuttenhove in zijn leven heere van Rijnestein, capiteyn ende colonne1 van het Stichtsche regiment solgouverneur der steden Embrick ende DoesI, daten,
’
borch ; buyten.
12 December. - Jan van der Burch, glaesschrijver, aen St Marienplaats, nalatende, soo geseydt
werdt, mundige erffgenamen; doch en can den bidler daervan geen recht bescheyt betomen, vermits
Iien ‘t selve in twijfel stellende; dan de huysfr. van
Christiaen . . . . zoude mede-erflgenaem ab intestato
sijn ; Buerkerck.
12 December. - Heer l+edrick van Baexen, heer
van Coninxvrij ende Karsbergen, gestorven op Zijn
Ed. huys te Karsbergen.
29 Decemb,er. - Jor Johan van der Hael,, heel
(1) Enkele malen, als hier boven op 7 Juni, 17 Juni en 11 van Petten, Nollemerban etc., nalatende zyn huysfr.
Juli, gelijk ook hier en verder beneden, wordt de xvoonplaats
ende mundige erll’genamen; doch wert geseyt zijn
aangegeven; ,,de Sack”, waarvan hier spraak is, wijst ons naar
huysfrouw
swangbaer te zijn ; Buerkerck.
het voormalige munthuis der Staten van het Sticht in de
( Wof*dt vervolgd).
Muntstraat te Utrecht.
15 Augustus. - Mr Lnmlwt Uuitenbongarf, advocaet in den Hove van Utrecht, nalatende zijn vader
Mr Lambert ende o n m u n d i g e h a l v e broelsr ende
susters ; St Catharinen.
22 Augustus. - JoiTer Wyadelmoet van Cleef, wede
van zal. Johan van Westrenen in zijn leven rentmr
ende raedt van de domeynen ‘s landts van rtrecht,
nalatende drye mundige kynderen, mitsgaders de onmundige kynderen van zal. Cornel. van Westrenen,
(die) haeren zoon was, ende waarvan de wede noch
leeft; St Jacob.
22 Augustus. - Joffr. Maria uan Poelgeest, dochter
van den ouden heer van Poelgeest zal., nalatende
mundige erffgenamen ; St Servaes.
22 Augustus. - JofI?. Franchoise Monix, huysfr.
van Jor Johan van GeTwen: gestorven tot Arenbeeck
op den Donck.
29 Augustus. - Vrouwe Catharina van Mewelt,
wede van zal. Jor Frederick van Rhede in zijn leven
heere tot Amerongen, douwagiere tot Moersbergen ;
buyten.
29 Augustus. -- Heer Johan van Cuyck, nalatende
mondige erffgenaemen ; St Geert.
5 September. - Willem Cornelisz van W@kersloot,
nalatende mundige erifgenamen ; Magdalenen.
12 September. - Vrouwe Johanna Pieck, huysfr.
van den welded. heer Charles van Matenesse, ruwaert
ende balju over de landen van Putten ende Strijen;
gestorven tot Geervliet. (Zie ook beneden 17 October).
12 September. -- Jor Gerraert uaw, Lennip, raet
ende rentmr. des furstendoms Gelre ende graefschap
Zutphen; gestorven tot Arnhem.
12 September. - D’Ed. Anna Vivien vrouwe van
Jutphaes, huysfr. van d’Ed. Louis de Malepart, here
van beyde de gerechten aldaer.
12 September. - D’Ed. Welgeb. Jor Gerard wan
MeTode, domheer der kercke ten Dom t’ Utrecht
12 September. - Joffr. Henrica Both van der Eem,
wede van zal. Helmich Both, nalatende mundige
erfygenamen ; Buerkerck.
12 September. - Jor Johan van Uuttenhove)l heer
van Rijnensteyn (onder Jutphaes), bij de Sack (1).
nalatende syn huysfr. ende onmundige kynderen;
Dom.
12 September. - Heer Lubbert Cuylman vicaris
tot Oude-munster, nalatende mundige erlfgenamen ;
Magdalenen.
19 September. - Joff. Agnes Bottel* lwn Snellen-
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Uit de Utrechtsche Begrafenis-boeken.
(Vervolg).
1626.
16 Januari. - ,Tohan va,n der Borch, zoone van
Mr Willem van der Borch, in zijn leven advt in den
Hove van Hollandt. nalatende drye mundige susters
ende een mundige broeder; tot Jor Gouda; Buerkerck. (Op 19 Juni 1596 w a s Mr Willem van der
Horch te Utrecht getrouwd met JoBr. Magdalena
dochter van Dirck de Gouda).
16 Januari. - Joffr. Calarina de Jeude van Herdicxvelt, wede van Jor Lubbert de Wael van Vrovaesleyn; gestorven in Brabant.
,23 Januari. - Dnniel van der Heyden, grofschilder, in de Sack, nalatende sijn huysfr. ende twee
onmundige kynderen; Buerkerck.
23 Januari. - Joffr. Catharina van Nilten, huysfr.
van Mr Jacob Sas raedt-ordinaris in den Hove van
Utrecht, nalatende haer man mitsgaders mundige
broeders ende suster; St Jacob.
30 Januari. - Het kynt van 4Ior~p Uuten-Eng,
rentmr van de gebeneficieerde goederen, nalatende
vader ende moeder; St Catharinen.
27 Februari. - Vrouwe Anna van Assendelft etc. ;
buyten.
6 Maart. - Jor PPillem 2san Uuttenhoven, Duytsheer ten Duytschen-huys, nalatende een mundige
broeder ende suster tot erffgenamen; Dom.
6 Maart. - Het kynt van JOT Johan van Uuttenhoven, bij St Jans-kerckholf, nalatende syn moeder
ende Jor Caerl Uuttenhoven, mundigen oom van
vaders zijde; Dom. (Zie boven 12 September ,1625).
6 Maart. - Jotfr. MaTia Luth van Rhes van Orck.
13 Maart. - Un?Tiel Hartaing, heer van Marquette
etc.! nalatende zyn huysfr. mitsgaders twee mundige
voorzoonen ende noch twee onmundige nakynderen ;
Dom.
.
1.1 April. - Dieuertgen van Honthorst in ‘t Jerusalem-steechgen, nalatende haer zoons kynderen, zijnde een mundige voorsoen ende voordochter van de
huysfr. van Anthonis van Ewijck; St Catarinen.
15 Mei. - JoíI. Geertruyt de Hont, wede van wijlen heere Gerartlus Michaelius, in zijn leven secretar.
der stadt Dordrecht; Dom.
5 Juni. - Elisabeth Uutten Enge in ‘t. Cleverblat,
nalatende mundige erffgenamerr ; Reguliers.
12 Juni. -- Jor Antonis van Doornick, gestorven
tot Swolle.
26 Juni. - Mi Tynaanvan Kuyck, raedt-ordinaris ,
in den Hove van Utrecht, nalatende zijn huysfr. met
twee onmundige kynderen ; Buerkerck.
26 Juni. - Rlr Schodt, Engelsche predicant, na-

latende zijn huysfr. ende mundige erf&-enamen ;
Buerkerck.
3 Juli. - Jor Eustuchius van Wassenaer, heer tot
3ude-Wulven, etc., nalatende een mundige suster ;
Reguliers.
20 Juli. - Jor Johan van de Vecht, nalatende sijn
huysfr. mit mundige kynderen, mitsgaders een onmundich dochters-kynt van Jor Steets Quarib, ende noch
overleden dochters onmundige kynderen tot Vyanen :
St Servaes (Zie nog hieronder op 7 en 21 Augustus).
17 Juli. - Joh+. Jane1in.e van Matenesse vrouwe
van Warmont, huysfr. van den Weled. Jacob van
Wassenaer van Duvenvoerde heere van Warmont,
gestorven tot Warmont.
17 Juli. - Jor Johan Spuelde, gestorven tot Amersfoort.
31 Juli. -- Elisabeth Philipsz. val1 Honthorst, huisfr.
van Marcus Jonas, opperknecht, in Katarinenstraet
bij ‘t pleyn van Vredenborch, nalatende haer man
met veel onmundige kynderen.
7 Augustus. - Joffr. Cutarina van de Vecht, dochter van zal. Jor Jan van de Vecht, nalatende haer
moeder ende mundige broeder, twee Susteren ende
een overleden halvesusters kynt, geprocreërt bij Jor
Quarebbe; St Servaes (Zie hierboven op 10 Juli).
21 Augustus. .- Jor Rutger Philips wan der Vecht,
nalatende zijn moeder, twee mundige susters en ‘t
kynt van Jor Quarib; St Servaes.
28 Augustus. - Jor Joachim wan Bullau uut het
landt van Meckelenborch, hier vremdt, door Jan van
Eyck in de Domsteech begraven; Buerkerck.
4 September. - Vrouwe Cataka van Renesse,
wede van Warner van Lennip heer van Schadewijck, in zijn leven richter tot Nimwegen ; gestorven
tot Woerden
21 September. - Joffr. Agnes de Hornes, wede van
zal. Mr Everarrlt van Zijl, nalatende mundige erlfgen. ; Buerkerck.
11 September. - Gerardt van Wyntershouen, nalatende zijn huysfr. ende ses onmundige kynderen;
wonende tot Bodegraven ; St Catarinon.
25 September. - Jcw Pelt op ‘t Oude-kerckhoff,
nalatende zijn huysfr, ende onmundige erhgenamen ;
Brigitten.
9 October. - Jor Willem van Older?baw~ec~elt heere
van Middelharnis, nalatende mundige erfgenamen ;
Magdalenen.
9 October. - JofYr. Elisabeth van Voorst, wede van
zal. Jor Willem de Voocht van Rijnevelt, nalatende
mundige kynderen ; St Servaes.
16 October. - Jor Antonis van Lytz,den, heere tot
Cronenberch ende Loenen, gestorven in Zij nEd. huys
Cronenberch.
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46 October. - Joffr. Delinnu van Snee& op ‘t Oude
munster-kerckhof, wede van zal. Peter van der Borcl
van Rhijnestein.
13 November. - Jo?&. Anna van Saudehbalch
dochter van Jor Peter van Saudenbalch, achter Cla,
renborch, nalatende haer vader mitsgaders broeders
ende susters, mundich zijnde; St Marien.
20 November. - De Weled. Jacob l’ccn Sufglera val;1
fiyvelt, heer tot Hoellaecken, nalatende sijn huysfr
ende mundige erffgenarnen; Dom (Zie nog hieronder
25 Januari I627).
27 November. - Joffr. Requina Barck, huysfr. van
Jor Philips Ludolff Edeler van der Planis, aen den
Sint Martensdam, nalatende haer man ende twee
onmundigc kynderen; St Catarinen.
4 December. - Nlr 1 Ióuter Keytman, op S t Marien-kerckhoff, nalatende Willem Woutersz. Keytman
zijnen oom . . . . tot ert’fgenaem ; Magdalenen.
28 December. - Den Weled. Bartholomeus de BZOZJ
vun Treslong, ridder, nalatende mundige ertlgenamen ; Dom.
2627.
2 Januari. - Joftr. Boxbara Baex van der Tommen,
wede van zal. Jan Lap van Waveren, nalatende mundige kynderen ; Dom (Hiervoren 14 November ,1624).
8 Januari. - Johanna cie Goyer, huysfr. van Cornel. van Wijckersloot in de Lijnmerckt, nalatende
haer man mit onmundige kynderen, geproereërt by
Bartholomeus Deckers haere zal. voorman ; daervan
Frans Deckers oom van vaders, en Florys de Goyer
oom van moeders zijde zijn; St Jacob.
l5 Januari. - Vrouwe Sophia van Renesse van
der Aa, wede van zal. Jor Jacob van Zuylen van
Nyvelt beer van Hoefflaecken, nalatende mundige
erfgenamen ; Dom (Verg. hierboven 20 Novemberl626).
22 Januari. - Jor Johan van Winsen, heer van
Heemstede ende Hoencop, nalatende syn huysfr. mit
mundige kynderen ; Reguliers.
29 Januari. - Elisabeth de Ridder convtmtuale te
Abrahamdoli, nalatende mundige erffgenamen, waervan Tomas van Oostrurn als man en voogd van zijn
huysfr. een naeste vriend alhier mede is; Abrahamdolie.
12 Februari. - Mr Willem de Rock, bij den Plompentoorn, nalatende zyn huysfr., sonder vrunden alhier ; Jerusalem.
12 Februari. - Grietgen van Honthorst, wde van
zal. Henrick Jansz. van de Poort, aen de Neude, nalatende mundige kynderen ; Magdalenen.
19 Februari. - Joffer J o h a n n a Pieck vat1 Tienhoven, abdisse van St Servaes vrouwe van de Menart (!), nalatende mundige erfgenamen ; St Servaes.
12 Maart. - Joffr. G’ntarincc van Schadick, wede

wglen Cornelis de Ridder van Gruenesteyn, gestorven op Gruenesteyn.
19 Maart. - Joffr., Christina Engelen, wede van
zal. Jor Michiel van Spranckenes, op de Camp, nalatende mundige erffgenamen ; St Servaes.
29 Maart. - Joffr. Bartraet E’eyten, dochter van
Florys Foeyt, nalatende haer vader ende mundige
susters ende broeder; Buerkerck (Zie onder 2 April).
29 Maart. - Jor Henrick ICillegrey,
capiteyn over
eene compagnie voetknechten, nalatende zijn huysfr.
mit een onmundich kynt J Dom.
2 April - ,Joffr. Jacob Foegten, nalatende de vader met een mundige broeder ende zuster; Buerkerck (Hierboven 19 Maart).
2 April. - Jor Osewalt ZYUL den Boetselner, heer,e
tot Windesschen, Esschenbach. Toutenburch etc.,
gestorven op den huyse van ‘t Oudenborch (!) gelegen
in Overyssel in den ampte van Vollenhove.
16 A.pril. - Philips vrijba~aderheer
tot Merode ende
Peterschem, marquies tot Westerloo, grave tot Oelem,
borchgraeff tot Montfort, heer tot Ha.. . ., Diepenbeeck, Sautoir, Ysselmonde, Ryderkercke.
15 Mei. - Joffr. Jacomina van der Aa, wede van
zal. Dirk van Haeften, nalatende mundige erffgenamen ; Buerkerck.
21 Mei. - René de Rejacsse,
vrijbanderheer van
Elderen, Masny etc., heere van Roucourt . . . ., gestorven op ‘t huys tot Elderen.
22 Mei. - Heer Dirck van der Houve, in zijn leven
prebendaris ten Dom t’ Utrecht, op St Marien-kerckhof, nalatende zijn dienstmaecht, mundich sijnde tot
?rffgenaem.
28 Mei. - Joffr. Eva vcw cie,- ,tlnes, huysfr. van
Mr Dirck de Cock raedt-ordinaris
in den E. Hove
provintiael van Utrecht, nalatende haer man mit
vyer onmundige kynderen; Buerkerck.
28 Mei. - Joffr. Heleran vun Z$l, huysfr. van Mr
Christ,iaen Bruyninx advot voor den hove provinc.
van Utrecht, nalatende haer man mit mundige ende
mmundige kynderen ; St Claes.
4 Juni. -- Jor i,iillena Bor vara Ameroyagen, zoon van
lor Willem Bor van Amerongen heer tot Sandenborch,
lalatende vader ende mundige kynderen ; Buerkerck.
25 Juni. -- Joffr. Anna van Gripskercken, wede
van Jor Jacob van Renesse, nalatende mundige kynieren ; Duytschen huys.
2 Juli. - Dirck Willems VCC”IL Bijlevelt, in de SpringNeg, cnoopmaecker, nalatende ses onmundige (k ynleren), daervan Jan Berntsz. messemaecker in ‘tLoyen;asthuys es petevader van ‘s moeders, ende Ewouthgen
)p ‘t Bagijn-hoff petemoeder van ‘s vaders zijde;
3uerkerck.
(Slot volgt).

bijzondere vruchtbaarheid zijn, wijl zij eene ongedachte menigte gevallen ter beschouwing opleveren en
buitendien over een deugdelijk overgeleverd materiaal
beschikken dat met geen ander te vergelijken is (1).
Dit laatste slaat meer in ‘t bijzonder op den zakelijken inhoud van de Genealogie. Hierover werd
in het voorgaande hoofdstuk reeds uitgeweid, doch
de stof is daarmede geenszins uitgeput. En dat bij de
beschouwing van den Kwartierstaat (,,Ahnentafel”)
van elk afzonderlijk individu voor het natuuronderzoek zekere vraagstukken aan den dag treden naar
welker oplossing misschien nog ternauwernood gezocht is CS), is eene bewering van zoo wijde strekking
dat ik dit punt slechts in ‘t voorbijgaan kan aanstippen.
In de hoogste mate suggestief is niettemin reeds
de volgende overweging :
Stel u een man voor in het jaar 17!10. Hij heeft
ouders gehad, vader en moeder; deze hadden elk
ouders, en zoo vervolgens, er leefden dus in /Ij00
twee honderd zes en vijftig personen, waaruit na
verloop van acht generaties de beschouwde eenling
voortgesproten is (3). Neem omgekeerd aan dat bedoeld persoon twee kinderen had en elk van deze
wederom twee, tot op heden, gedurende acht genera ties. De achtste generatie telt dan 256 personen.
Wat leert nu de natuurwetenschap omtrent de
individueele overeenkomsten en verschillen in de
lichamelijke en geestelijke gesteldheid dezer ‘~56 afstammelingen, onderling vergeleken en ten opzichte
van de 256 voorvaderen (-moeders) ‘! Welke gronden
kan zij aanvoeren om te bewijzen dat de 256 descendenten verschillen van de 256 ascendenten? Of zijn
er redenen om aan te nemen dat er geen verschillen
bestaan? Iets anders. Zijn onder de ascendenten geene
huwelijken tusschen bloedverwanten voorgekomen,
dan bedroeg het aantal personen waarvan een thans
levende eenling afstamt, acht eeuwen of twee en
dertig generaties geleden 2”2 of meer dan vier duizend
millioen, en twaalf eeuwen geleden meer dan 250
trillioen! Wat leeren deze getallen aan de natuurwetenschap omtrenl de veranderlijkheid van het
menschelij k type ? Wat ten aanzien van de mogelijkheid der afstamming van de menschheid van é.4,
paar en de noodzakelijkheid der sexueele selectie?
Vergis ik me als ik de meening uitspreek dat deze
vragen wel de aandacht verdienen? En dat de Genealogie bij de te voeren discussiën een woordje
moet meespreken?
(Wordt vervolgd).
~~
(1) Loreszz. Op. tit. pag. 31.
(2) Idem, pag. 31.
(3) De duur van eeil generatie wordt gemeenlijk op dertig
jaar gesteld, zoodat er drie in een eeuw vallen. Boven is voor
6én generatie 26 jaar gerekend.
%5----

Uit de Utrechtsche Begrafenis-bueken.
(Slotj.
1627.
9 Juli. - Jor Gijsbert uctn Hurclenbroeck, nalatende
zijn huysfr. mitsgaders een mundige zijne voordochter ende een onmundich nakynt; St Catharinen.
20 Augustus, - Johan uan Berclc, ridder, heer in
Goodtschalckoort, ambassadeur in Venetien vanwegen
de Ed. Mog. Heeren Staten-generael . . . . ; gestorven
tot Dordrecht.
20 Augustus. - Vrouwe Anna mn Colenberch wede
ende douagiere van Johan van Gent in zijn leven
heer tot Wolfferen ende amptman van Overbetuwe;
gestorven op haer huys tot Bemmel.
27 Augustus. - Jol’lr. Cornelia de Valkadolit, wede
douagiere van Jor Willern Taets van Amerongen,
in de Witte-vrouwen-straet, nalatende twee mundige
kynderen ; S t Marien.
10 September. Jo? Johan Uuttenhamme van Wanroy, den jongen, heere van Nieucoop, Portengen etc.,
nalatende zijn vader ; Vleuten.
40 September. - Heer Johan van. der Meer, deecken des capittels Ste Marien t’utrecht, nalatende
Alphert van der Nypoort als een van de naeste
vrunden ; St Marien.
24 September. - Mr Ghijsbert uc~n Brienen, advot
in den Ed. Hove provinc. van Utrecht, nalatende zijn
huysfr. mit een onmundich kynt; St Pauwels.
8 October. - JoSfr. Anna Warring, huysfr. van
Jor Bernt Hacfoort, ruyter onder den Baron van
Monzou, mit een haer kyntgen, nalatende haer man
ende vader respective ; Buerkerck.
8 October. - Sr Sulomon van Helmont, zoone van
den E. heere Niclaes van Helrnont, in zijn leven
schout tot Ysselsteyn, in St Elisabeth-straet, nalatende
twee tnundige broeders ; Buerkerck.
22 October. - Joffr. Cornelia zun der Maet, wede
van zal. Jo* Peter van Schonenborch, op St Marienkerckhoff, nalatende een mundige suster; St Pauwels.
29 October. - Heer Philip JoZ@s canoniek St
Peters, nalatende Jor Henrick Carremans heer van
Maningen als neef en daeraen vorders te bevragen;
St Peter enz. 5 November. - Joff’r. Johanna VCUI Gaku, in haer
leven abdisse tot Oudtwijck, nalatende mundige erfgenamen ; St Catarinen.
22 November. - iMr Henri& v a n Zij& raedtordinaris in den Hove prov. van Utrecht, nalatende
mundige ende onmundige kynts-kynderen, daervan
Mr Cornel. van der Eem de vader is; St Catarinen.
12 November. - Daniel wan Hattzim, in sijn leven
heere tot Leeuwenburch, capin van ‘t regiment van
-+

Sijn Genade Graef Ernst, nalatende syn huysfr., ’ 4 Augustus. - JoSfr. AIZIL~ Dzcyck, d o c h t e r v a n
wonende St Servaes, sonder kynderen ; St Servaes. den heere Duyck raedt-pensionaris van den landen
19 November. - AQriaerL van Bglevelt pompemavan Hollant ende West-vrieslant
; buyten.
ker, gestorven in Loye-gasthuys, nalatende vyer kynhor
Johan
van
Renes van Bctenz (!)
I September. deren, daervan datter twee onmundich zijn, d’ outste aen het Geerte-kerckhol’f, nalatende zyn huysfr. ende
zoon genaempt Huybert Adriaensz. v. Bylerelt pomvyer onmundige kynderen ; Buerkerck.
pemaker in de Gortsteech; St Claes.
1 September. - JOK Johajlna Ooms, dochter van
17 December. - Emnaichgen van Schonenburch, in Mr Cornelis Oom, gestorven in ‘s Gravenhage, nalaSt Agnieten-clooster, nalatende mundige erffgenamen; tende rnundige susters ende broeders; Magdalenen.
St Agniet.
8 September. -- Jo* Joyis van den Boelxelaer, in
17 December. - Vrouwe Antonia van Amstel van zijn leven capiteyn, S t Claes-kerckhoff, nalatende zijn
Mynden, vrouwe tot Mynden, Loosdrecht ende Syndehuysfr. mit een mundige dochter; Buerkerck.
ren, huysfr. van Joi Steven van Lynden heere tot Myn29 Septem her. -- Joff. Sina van Steenwijck, huysfr.
den, Loosdrecht ende Synderen, gestorven tot Zutphen. van Jor Rodolph van Snetlagen heer tot Lanen, gestorven op ‘t Oude-kerckholy in den Domstoorn, na1628.
latende haer man tot Swoll ofT daeromtrent
14 Januari. - Joncfr. Hendrina van Schoordijck
23 October. - De Welgeboren heer Mauritz ende
van RUnauwen: vrouwe van Pijlsweert, huysfr. van freuwelyn Elizabeth , gebooren graefr ende gravinne
Jor Floris van Nienrode van der Venne, waltgrave respective van Nassau, C’cLtxe~~eblenbogen,
Vianden,
van ‘t Clevische Hoge-walt, gestorven tot Calcker.
Dietz etc., heer ende vrouwe tot Willensteyn.
28 Januari. - Joffr. Bea,trix de Voocht van Rijne13 October. - Jor Johan (vun) Steenhuys, huysvelt, wede van zal. Jasper van Brakel, nalatende mun- commandeur, nalatende collaterale erfgenamen.
8 December. - Jor Co?xelis uan. Bylert, op de
dige kynderen; St Servaes.
Bredestraet, nalatende mundige susters, daervan Joff.
11 Februari. - Sr Raphael Olyua bij de Weertpoort in de Drye-coppesacken, nalatende tot zijn uni- Dassert eene suster is; St Jacob.
versele erffgenaem Joff. Anna mette Penningen, ge22 December. .-- Mechtelt van Doornick vrouwe tot
comerr zijnde tot haer mundige jaeren; St Jacob.
Walbeeck ende Twisth, gestorven op ‘thuis te Wal25 Februari. - Jor Hans Jacob van Eeden, nala- beeck.
tende mundige erfrgenamen ; Buerkerck.
11629
3 Maart. - Het kynt, van Jor Aelbert Preys, nalatende vader ende moeder ; .Reguliers.
26 Januari. - Jor Johnli van Aspei*e/l ende van
31 Maart. - Vrouwe Willemina uan Arckeb, huysfr. Vueren, heere tot Vueren, gestorven op ‘t huys te
van Jacob van Paffenrode drost der stad Gorinchem Vueren.
ende Lande van Arckel.
1! Februari. - JOK Mal,gal*etha zra?L Rhede, huysfr.
21 April, - Jor Anloni Proeys op de Grift bij de van capin Dirk de Swart, in Tollesteech in den Engel,
Witte-vrouwenbrug, nalatende mundige erfgenamen ; nalatende haer man mit een echt onmundich kynt;
Reg uliers.
Buerkerck.
21 April. - Joffr. Josigla van Heque, wede wijlen
2 Februari. - Mr Bernhardt Swaerdecroon in zijn
Relont Carpentier, in zyn leven pensionaris tot Ype- leven. oudt-rector St Jeronimi, nalatende mundige
ren, wonende in St Pauwels, nalatende erffgenamen, echte kyntieren; St Pauwels. (Zie J. 3. Dodt, in v. d.
waervan doctor Carpen tier een mede-erfigenaem is ; Mondes Tijdschrift, 1S45, blz. 167).
Buerkerck.
16 Februari. - Jor Steven van Suylen van de
9 Juni. - Vrouwe Petronelba Baerne van SchoHaer, canoniek St Peters, nalatende zijn bevruchte
nauwen vrouwe tot Schonauwen, Matfelt etc., wede huysfr.; St Jacob.
wijlen Jor Arnolt Raetz van Ferenten, in zijn leven
23 Februari. - Gysbertgela vtsn Rosweyde, huysfr.
cheurvorst-Coelsche maerschalck . . . . , gestorven tot van Jan Claesz. van Os, bij de Magdalenenbrug, naGruytroyen in den lande van Luyck.
latende haer man met een echte mundige dochter;
30 Juni. - Jor Floris Foeyt nalatende twee munAbrahamdoli.
dige kynderen ; Buerkerck.
9 Maart - JOK Anna Neyfq huysfr. van Mr
28 Juli. -- Ghijsbert van den Boetselaer, heer van 1 Elborcht, Engelsche predicant, op St Marien kerckden Boetselaer etc., nalalende mundige ende onmun- 1 hoff, nalatende haer man mit onmundige kynderen ;
dige kynderen, mitsgaders tot testamentoirs d’ heer Buerkerk.
van Brake1 ende d’ heer van Thienhoven ; Regnliers.
9 Maart. - JOK Agnes van Zuyle)l Ljan Draken-
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borch, nalatende echte vader ende moeder ; St Servaes.
16 Maart. - Dirck van Aelst, wijncoper bij St
Jaco bsbrug, nalatende elff echte kynderen zoo mundich als onmundich; St Jacob.
16 Maart. - Het k ynt van Corneiis Co,rnelisz. van
Wijckersloot in de Potterstraet, nalatende echte vader
ende moeder; St Jacob.
23 Maart. - Heer Gerrit Reumpst canoniek St
Marien, bij St Geert, nalatende twee onechte kynderen, wesende Jor Cornelis van Bylert mede-executeur; St Marien.
23 Maart. - Jor Adolph van den Ruytenberch tot
Zuithem ende Cranenburch, heer van Staveren ende
van der Stad, gestorven tot Swoll (Zie verder van
Doorninck, Geslachtkund.
Aanteekeningen blz. 36).
3 0 M a a r t . - Jor Henri& Carremans, h e e r t o t
Maningen, nalat,ende zijn huysfr. mit vyer echte onmundige kynderen; St Jacob.
30 Maart. - Jor Frederick de Voocht van Rijnevelt, in de Hamborgerstraet, nalatende een echte
mundige dochter ; St Servaes.
7 April. - Mi Johan van Mynden advot in den E.
Hove provin. van Utrecht, nalatende zijn huysfr. mit
echte mundige ende onmundige kyndcren; Buerkerck.
27 April. - Jo i Willem van Alendorp, zoone van
Jor Adolph van Alendorp, in zijn leven gouverneur
van ‘s Gravenwerdt, nalatende de moeder tot Wijck
mit onmundige kyndereo ; Witte-Vrouwen.
II Mei. - JofTr. Anna Schulfen, wede van zal. Jan
Lap van Waveren, in de Jofferstraet bij St, Geertekerck,
nalatende mundige echte kynderen ; St Catarinen.
18 Mei. - Jo&. Agneta van Riebceck, dochter van
Jor Johan van Riebeeck zal., te Witte-Wrouwen, nalatende twee mundige susters ; Witte-Vrouwen.
48 Mei. - Heer Peter Cammaker, nalatende rnundige ende onmundige collaterale erffgenamen ; Magdalenen.
1 Juni. - Jor Johan de Cock van Dellewijnen,
overleden in de Lege-Betuwe tot Eek.
22 Juni. - JoSf. Clara wan der Borch, overleden
ten huyse van de heer Gout op Si Peterskerckhoff,
nalatende haer mundige broeder in Vranckryck, jongman, mitsgaders ontnundige overleden susters kynderen, daervan de vader is genaempt Rosendael,
wonende in ‘s Gravenhage ; Buerkerck.
22 Juni. - JOB. Margareta van Westherenen, huysfr.
van Everhart van Staverden doctor in de rechten,
wonende tot Arnhem.
29 Juni. - JOK Johanna van Renes van Baern,
conventuale t’ Oudewijck, nalatende een mundige
nichte, mede genaempt Joff. Johanna van Renes van
Baern, tot erffgenaem ; Duytsche-Huys.
13 Juli. - Mr ivartela Henricxz. van Neerden,

gestorven ten huyse van Jan Jaspersz. vleyschouder
in de Nieuwstraet, nalatende twee mundige dochteren ; Huerkerck.
13 Juli. -- Joff. R,nna van de Ketell, huysfr. van
Mr Antonis van Blockland t advot, nalatende haer man
collaterale mundige erffgenamen ; St Catarinen.
1’ende
27 Juli. - JOK Eva Nfeyster, dr van Jor Peter
Meyster, ten huyse van den oudt-schepen Domselaer,
nalatende mundige ende onmundige collaterale erffgenamen, daervan de schepen Domselaer als man
ende voocht van syn huysfr. ééne is ; Magdalenen.
27 Juli. - JofT. Anna h’lisabeth Maesbach geheyten Vredenbach, huysfr. van Jor Samuel van Schuerman, in de Springweg, nalatende haer man mit twee
echte onmundige kynderen ; St Servaes.
,lO Augustus. - Joff. Maria van Hardenbroeck,
conventuale St Servaes, nalatende een mundige broeder tot Cuylenborch; St Servaes.
17 Augustus. - Mr Niclaes van der Borch, gewezen advot voor den Hove van Hollandt ende Westfrieslandt, ten huyse van de heer advot Vyanen,
nalatende collaterale mundige ende onmundige erffgenamen, daervan de huysfr. van voorn. advot Vianen ééne is; Buerkerck.
24 Augustus. - Joff. Magdalene Livigfaou, wede
wijlen Sr Antony Longuet, op ‘t Oude-kerckhol’f, nalatende collaterale mundige erffgenamen ; St Jan.
27 Augustus. - Jol Abraham van Hattum, capiteyn ende sergeant-major onder het regiment van
Zijn Gen. Graef Ernst Casimir van Nassauw ; buyten.
28 A.ugustus. - Mr Simon Witfelt, conrector in
St Jeronimus-school, nalatende zijn huysfr. mit een
echt onmundich kynt ; Buerkerck.
31 Augustus. - Joffren Weyntgeia ende Grietgen
Delen op de Nieuwe-gracht, nalatende een mundige
suster ; Buerkerck.
32 Augustus. - Margareta van Dompselaer, wede
van Johan van Mansvelt, nalatende echte kynderen,
mundich, mitsgaders echte onmundige dochters kinderen, daervan Wernert Jacobsz. van Velthuysen de
echte vader is; Buerkerck.
7 September. - JOK. &fargarite DelutiarLo, wede van
zal. François van de Per,re in de Donckerstraet ; Buerkerck.
Wael zran Vro7 September. - Jo* Cornek d e
nesíeyn, bij de Wittevrouwen-brug, nalatende zijn
huysfr. mit een echt onmundich kynt ; Witte-Vrouwen.
14 September. - Jor Johan Can ter, nalatende zijn
huysfr. mit collaterale mundige erfrgenamen, daervan een innocent is.
14 September. --- De heer Anthonis Duyck, raedt
ende pensionaris van de Hoog-mag. Heeren Staten
van Hollant etc.; Buyten.

21 September. - Jo1 Naximiliaen
v a n Baercen,
heere tot Coninxvrij etc., nalatende zijn moeder mit
mundige ende onmundige derselvige kynderen ; St
Servaes.
28 September. - Vrouwe I4 illemina van Wuchlendonxk, in de Minnebroederstraet, vrouwe van
Oyen ende Diden, nalatende mundige echte kynderen; St Pauwels.
2S September. - Vince& van Bredenrode, wijncoper, nalatende zijn huysfr. mit echte onmundige
kynderen ; Buerkerck.
28 September. - Jofr’. Geeyfq@ van Ruwiel, huysfr.
van Mr -Yiclaes Dierout, advot in den Hove provinc. van Utrecht, nalatende haer man mit twee
ecb te onmundige kynderen ; Buerkerck.
5 October. - JoSf. Mechtelt de Jong, huysfr. van
Jor Davidt van Zuylen van Natewis, in de Menstraet,
nalatende haer man mit . . . . erfgen.; Ruerkerck.
9 November. - Joff. Odilia van Deuverden,, huysfr.
van Gijsbert van Wijckersloot, in de Graenesteech,
nalatende haer man ende mundige collaterale erffgenamen; St Jacob.
16 November. - Mr Johan uun Cootwijck, advot
in den Hove prov. van Utrecht, nalatende mundige
collaterale ertEgenamen ; Reguliers.
16 November. - Jor Bernt v a n den, Bo)tgaert,
heere tot N-yenrode, ter I,ucht etc., nalatende echte
mundige kynderen; Breuckelen.
7 December. - Joff. .4911aa van den Boatzelner, conventuale St Servaes, nalatende een onmundige dochter bij haer in onechte geprocreërt . . . .; St Fervaes.
14 December. - JoTf. Clwistilla Sus, wede van zal.
Bernt IJuten Enge in leven secretaris van den gerechte der stad Utrecht, nalatende mundige ende
onmundige collaterale erffgenamen, wesende de raetsheer Sas een derselver erlygen.; St Jacob.
14 December. - Jolr. C(-blayina wan. Parijs Iran
Suydoort, huysfr. van Jor Jacob Frederick van Renes van Baern, nalatende haer man mit een echt
onmundich kynt ; Duytsche-huys.
21 December. - Het kynt van Jor Aelbert Procys den
jongen, nalatende echte v&ler ende moeder; Reguliers.
28 December. - Sophin 1~11 Schadyck, wede van
zal. Cornelis Berntz. van Schade in de Schoutensteech, nalatende echte mundige kynderen, doch is
heer Johan Alexander van Axel executor van ‘t testament; Magdalenen.
Die over een nutteloos woord, hier en daar weggelaten, niet wil vallen, zal bij de bron, in het stadsarchief te Utrecht, zich kunnen overtuigen, dat hier
trouw aischrift werd geleverd door:
1. H. Hofman.

Een tak van het in Nederland uitgestorven
geslacht van Steeland
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Wapen: In rood een zilveren dwarsbalk voorzien
met blauw latwerk (fretté d’ azur).
Helmteeken: Aanziende bokkenkop (ramskop) met
hals, de hoorns en sik van goud.
Schildhouders : Twee hazenwindhonden, voorzien
van halsband als de balk in ‘t schild.
Volgens J. Gaillard, ,,Bruges et le Franc” 1, blz. ,115,
was het ,lo wapen ,,in zilver een rootle keper en
dito getande schildrand,” doch volgens Goethals, Diction. généal. et hérald., is dit het wapen der stad
Kortrijk, dat gegeven werd aan ,,Guillaume v. Steelant dict Black (Heer van Wachtebeke), qu’il reGut
de Robert de Flantlre en mémoire et remunération
de S:I grand’ vaillance et des beauls faitz d’armes et
prouesses qu’il fiest & la bataille de Groninghe,
auprbs du dict Courtrai (1301) (Ziet ook Rietstap).
Het geslacht van Steeland (x1), ontving zijn naam
van of gaf dien aan het dorp (heerlijkheid) Steeland,
gelegen in de vier ambachten en wel in dat van
Assenede volgens de Histoire de la Flandre par A. E.
Gheldolff 11, blz. 334 (in 1241 was Hugo v. Steeland,
erfachtig Schout van Assenede en zegelde le paard),
ten Noorden vun of misschien wel in het in ,144O gevormde vaarwater de Brak- of Braekman, dat nog de
scheiding uitmaakt tusschen het oostelijk en westelijk deel van Zeeuwsch- of Staatsvlaanderen, tusschen
(1) Steeland zal wel zijn Steenland, zooals heer J.Anspach
(Herald. Bibliotheek) onderstelt, alhoewel Zeeuwsch.Vlaande.
ren zuiver op- en aanwas, niet steenachtig is. In 1199 wordt
het genaamd Stenl.tnd, in 1234, 1239 en in 1362 Steenland. Men
vond in Zeeland nog een Steenvliet (Zuidbeveland) en een water in Duiveland ,,de steene Zween”. - St. Jansteen, St. Jan
ten Steene, zal hier wel r,iet bij te pas komen. In een ms. genealogie, met gekleurde wapens, van ‘t geslacht
Steeland, het eigendom van het museum Meerman te ‘s-Gravenhage, staat op de le bladz. de afkomst van ‘t geslacht aldus
vermeld, ‘t geen ik om de curiositeit hier wel wil mededeelen:
La famille de la tr6s noble chevallereuse ancienne maison et nom
de Steelandt, est originaire t7e ZC& Grcc&e Bretccg+be à préscnt
Angleterre, dont le premier que l’on trouve le nam, estoit’ un
homme fort noble, prudent et vaillant descendus des anciens
T~royans qui fut appellé Mcdclema~~, Sire de 1’ isle de Streylmdt
gisant dans la mer de Brétagne pour venir hors la Normandie
en Angleterre, pour le present nommé Mag7zemomZt ou Austccck
enz. (Had tot. wapen in zilver drie bokkenkoppen, zooals er nu
nog een als cimier voorkomt).
Le dusdict Malderaen sire de Streylant ‘s est embarqué avec
toute sa riuhesse, femme et, enfants, après avoir souffert beaucoup d’une trouble, vers la Plandre OU il arriva (let wel) à un
isle qui fut endigué hors la mer pxr Ze Ilu*L?iejl et 1Va*%cZ&e
nommé Walidan, dat daar n. b. verklaard wordt, voor het thans
genoemde eiland Walcken in Zeeland (Walcheren) enz.

