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BEKNOPTE GENEALOGIE VAN DE
16e EEUWSE BRUNTEN

door
Z. VAN DOORN

I. Cornelis Bmndt (Kornelis (Gysberts?) Brunt), wonende Amster-
dam, gest. 1542 of 1543. Verkreeg 18 maart 15-30/31 uitgebreid leen-
goed in Zuid-Scharwoude, waarmee 8 april 1532 beleend. Na over-
lijden zijn zoon Ghijsbrecht 8 aug. 1543 er mee beleend en na diens
overlijden Mr. Frederik Brunt op 21 april 1563. Deze verkocht het
22 jan. 1592.- Kinderen:
1. Mr. Ghysbrecht Cornelisz. Brunt, gest. 1 mei 1562 ; licentiaat in

de beide rechten, deken van Kapelle (Biezelingen) op Z. Beve-
land ; van 1527 tot 1562 kanunnik in het kapittel van Ste. Marie
te Utrecht.

2. Mr. Reyniec Brunt, gest. 15 oct. 1539. Volgt II.
3. Lysbeth (Elisabeth) Cornelis Brundt (Brunten) (dochter), 15

nov. 1569 genoemd als wed. van Andries de Bartoen. Zij had
goederen in N. Holland, geërfd van haar broer Gysbert. Begr.
O. K. Amsterdam 9 aug. 1573.

4. Cornelis ?

II. Mr. Reynier Brundt (Brunt, Bruynt). Procureur en Raad van het
Hof van Holland (1523—1539). Belast met berechting wederdopers
1531—1534 ; geh. m. Hillegont Heynricxdr. (Joncvrouwe Hillegont).
Woonden Leiden, Den Haag. Hij stierf 15 oct. 1539, zij na 1573.
Kinderen :
1. Mr. Frederick Brundt, advocaat, licentiaat in de rechten, financier,

eigenaar van landerijen, huizen, renten ; erfde van vader, oom en
tante. Woonde huis Groot Lepelenburg, Brigittenstraat, Utrecht,
's zomers te Rijswijk; stierf 31-3-1622 (90 a 100 jaar oud) (volgens
Bijleveld 1625). Testament 13-12-1620, boedelscheiding 13-2-1626.
Ongehuwd gebleven. Erfgenamen de kinderen van zijn zuster.
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Kocht 1578/1609 Klein Lepelenburg, waar hij 16 Bruntscameren
stichtte, het Bruntenhofje.

2. Neeltje, geh. m. Dirck Hendricks (van) Opmeet, z. v. Mr. Hen-
dtick Dircks, 1539—64 burgemeester v. Amsterdam en Man/
Dircksdr. Opmeet. Neeltje en Dirk woonden Rapenburg, Leiden ;
hun dochter Wijntje (Wynanda) Ditks van Opmeet, huwde 25
juli 1581 te Leiden met Cornelis Lenaetts van der Nat (oom Fre-
derik getuige). Hieruit Ditk en Cotnelia en verder het grafelijk
geslacht Van der Nath. Deze St. Dirck van der Nat tr. 17 april
1608 Leiden m. Jkvr. ]ohanna van Duyvelandt (oudoom Ftederik
weer getuige), woonden Te Nesse.
Andere dochters van Neeltje : Theodora en Dirckge, welke laatste
tr. m. Mr. Cornelis Jan Batends Romenyboot.

3. Christina (Stijntje), geh. m. Lambrecht Reyersz. van der Hotst,
z. v. Mr. Reyet Lamberts van der Horst, Amsterdam. Hun zoon
Jhr. Andries v. d. Horst huwt Weyn Jacobsdr. van Alkemade, dr.
v. Jacob Cornelisz Bam en Agniet van Alkemade. Zij woonden
o.a. Rijswijk (huis van Ftedetik). Hun zoon Jhr. Lambrecht tr.
Jkvr. Catharina de Pottere en hun dochter Elisabeth tr. 26-5-1619
ten Raadhuize Den Haag met Jhr. Mr. Cornelis van der Hooch,
wiens kleinzoon Cornelis Frangois van der Hooch.

De Amsterdamse Brunten stichtten 155-5 een gebrandschilderd glas-
raam in de O. K. te Amsterdam „Het sterfbed van Maria".

Mr. Ftedetik Btunt stichtte 1621 de 16 Bruntcameren te Utrecht,
waarvan 1 t/m 8 beheerd door Van der Nath's, 9 t/m 6 beheerd door
Van der Hooch's.

Uit een ingewikkelde erfenisprocedure waarin bij sententie van het
Hof van Holland op 19 febr. 1531 uitspraak werd gedaan, blijkt nog
een en ander omtrent de familierelaties van Hillegont Heynticksdochtet,
de echtgenote van Mr. Reynier Brunt.

Zij had zusters en een broer, van wie geen namen gegeven worden,
en was een dochter van Heyntich Jansz (gest. vóór 1531) en Lysbeth
Vtedeticsdochtet, welke laatste weer een dochter was van Vtedetic.
Adtiaensz. en Hillegont, diens eerste vrouw.

Deze Vtedetic Adtiaenszn (van de Goude) hertrouwde met Geer-
burch, dochter van Claes Dirckszn (van Leyden) en Alyt Dirck jans-
dochter en wel met huwlijksvoorwaarden. Deze Geetbutch Claesdr stierf
in het kraambed van haar eerste en enige dochter, die genaamd werd
jonge Geetbutch Vtedeticsdt. zwak van gestel zijnde, stierf deze in april
1508 op 13 (of 16) jarige leeftijd.

Haar nagelaten goederen waren het, die aanleiding gaven tot het ver-
melde erfenisproces, waarop ik hier niet inga.

Uit deze relaties kan men afleiden, dat Mr. Ftedetik Btunt, de zoon
van Reyniet en Hillegont, wellicht zijn voornaam te danken heeft aan
Vtedetic Adtiaenszn, grootvader van zijn moeder.
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MEESTER FREDERICK REYNIERSZ. BRUNT
EN ZIJN FAMILIERELATIES

door

Z. VAN DOORN

Lang voor de 16e eeuwse zeer aanzienlijke familie Brunt, die ik ga
bespreken, is er in Utrecht reeds een Henric Brunt tweemaal in de an-
nalen vereeuwigd.

In 1366 l) had hij een „hofstede" in pacht (eigenaar was Peter Uten
Leene, die een rente schonk aan het Ste. Agatha gasthuis), welke hof-
stede gelegen was bij het Catharyneveld (het latere Vreeburg). Op
17 jan. 1379 2) erkende dezelfde Henric Brunt voor 10 jaar in pacht
genomen te hebben van het Capittel van St. Jan 12 morgen lands te
Zwesereng.

De huur was jaarlijks „om vier mare ende zes loed goets fyns sulvers
ende vier capoen".

Toen reeds een Brunt en er zullen er wel meer van die naam geweest
zijn. Het moet dan ook a priori onmogelijk geacht worden de 16e eeuwse
en de vele latere Brunten tot een tak terug te brengen.

De betekenis van de naam hangt wellicht samen met „schort" of „voor-
schoot", „bruunte" en is in de Gelderse Achterhoek nog in deze zin be-
kend ; mogelijk ook met het Engelse „brunt", dat duidt op voorgaan in
het gevecht, „de spits afbijten" (baer the brunt of the fight).

De naam werd, ook voor dezelfde persoon, zeer verschillend geschre-
ven : Brunt, Brunte, Brunten, Brund, Brundt, Bruynt, Breunt en Van
Brunt (dit laatste in Amerika). Winkler (Ned. geslachtsnamen, 1885)
leidt Brunt met Bruntink en Brunten van een mansvoornaam Brunt af.

Na genoemde Henric in de He eeuw, verschijnt in de 16e eeuw in
Amsterdam, Leiden, Den Haag en Utrecht een aantal zeer vermogende en
aanzienlijke Brunten van één familie, meest licentiaat of meester in de
rechten, rijk aan land, huizen en geld. De voornaamste zijn Mr. Reynier
Brunt, zijn broer Mr. Ghysbert, zijn zuster Lysbeth (Elisabeth), kinde-
ren van de Amsterdamse Cornelis Brunt.

Voorts Mr. Frederik, een zoon van Reynier, Neeltje en Christina, zus-
ters van Frederik. Daarmee houdt het op. Ghysbert is priester en canun-
nik van Sinte Marie, Frederik blijft ongehuwd. Zijn zusters huwden in
andere aanzienlijke families en brengen wel nakomelingen, maar geen
Brunten voort.
Meester Reynier Brunt?) en zijn kinderen.

') Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, deel XXX, 1905, blz.
54/55. Stichtingsbrief Agatha Gasthuis.

2) Archief St. Jan no. 584. Volgens Versl. en Meded. der Vereniging. Uitg. bronnen
Oud Vaderl. Recht, 9e deel, blz. 266.

3) Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland.
A. S. de Blécourt en E. M. Meijers. Memorialen Rosa I, II en III van de secretaris
Jan Rosa, blz. LVI—LVII. Index op de Memorialen gehouden door den Hove van
Holland. Index op het eerste Memoriaalboek 1513—1557 en 1513—1570 resp. Mr.
Sandelijn 4 en 1. Blauwe boek van Schlicher. Alphab. naamlijst der Ministers van
den Hove van Holland, Zeeland en Vriesland. Proc.-Gén. no 12. Reynier Brunt.
Alles Alg. Rijksarchief Den Haag.
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Meester Reynier Brunt of Bruynt, licentiaat in de rechten werd bij
besluit van Keizer Karel V van 12 maart 1522 4) benoemd tot „Raedt
Procureur ende Advocaat fiscael ' van den Raad van Holland en als
zodanig beëdigd op 10 april 1523. De Blécourt vermeldt hem als Pro-
cureur Generaal en Advocaat fiscaal van het Hof (den Raad) van Hol-

land, Zeeland en West Friesland van 11 april 1536 tot
zijn dood op 15 oct. 1539. Hij wordt vermeld als Raad
in het Hof van Utrecht.

Zijn wapen, als Procureur Generaal, vertoont een
rode leeuw op geel veld bezaaid met (12) blauwe
blokjes.

Reyniev had niet alleen een hoge positie, maar ook
een groot vermogen. Zo was hij (met de heer Van

Assendelft) borg voor een som van 20.000 gulden, in die tijd een enorm
bedrag. Hij was ook een krachtige persoonlijkheid. Immers, in de jaren
1531—1534 en daaromtrent kreeg hij de leiding van de vervolging en
berechting van de wederdopers in diverse steden van Holland en Utrecht,
een uiterst moeilijke en delicate opdracht. Deze bemoeienis is door Mej.
G. Grosheide en Dr. A. T. Meilink 5) ieder in een belangrijk boekwerk
uitvoerig behandeld.

Ook thans zijn er nog wel roomse Brunten, maar merendeels is dit
geslacht gaan behoren tot het orthodoxe deel van de Ned. Herv. Kerk.
Het is daarom wel opmerkelijk, dat het juist een Brunt was, die de weder-
dopers, voorlopers (zij het verdoolde) van de reformatie, zo fel heeft
bestreden. Ook de bekende Jan de Bakker, afvallig pastoor te Woerden
is onder Reyniers leiding berecht en veroordeeld.

Van zijn andere bemoeienissen heb ik slechts een paar minder belang-
rijke ontmoet. Op 8 mei 1538 6) trad hij op als ,,raet ordinaris 's Hoof f z.
van Hollant" in een geschil betreffende een omslag in de polder Zegveld.
Een der comparanten in deze zaak was Reyniers broer Mr. Ghysbrecht
Brunt ,,gescicte ende van wegen 't capittel van Sinte Marien": In een
zaak van 12 nov. 1528 7) treedt hij op tegenover Floris van Egmond,
graaf van Buren, enz. In nog een andere zaak van 18 Mei 1538 7) zijn
dezelfde Reynier en Floris betrokken : het betreft het verzetten van de
wet in Amsterdam.

Reynier was gehuwd met Hillegont Heynricksdr, die als zijn weduwe
een huis binnen Leiden verkocht en 3 juli 1561 8) voor schepenen
transporteerde.

Waarschijnlijk behoorde zij tot de z.g. „Leidse glippers", inwoners
der stad, die het oude geloof trouw wilden blijven en tijdens het beleg van
Leiden 1573/1574 de stad verlieten. Als een van hen wordt ,,joffrou
Brunten" genoemd, wonende OD de Hooigracht, wier inboedel na haar

4) Algemeen Rijksarchief Den Haag (A.R.A.).
5) Mej. G. Grosheide. Bijdrage tot de geschiedenis van de Anabaptisten in Amsterdam.

Dr. A. F. Mellink. De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden 1531—1534.
6) Oud-Vaderlandse rechtsbronnen, 3e reeks XV, blz. 300. D. 24.
7) Archief Nassausche Dömeinraad, 2e deel. B 280 (oorspr. Inv. nr. 1029) resp. B 493

(oorspr. Inv. no. 1029).
s) R. Arch. Leiden. Recht, archief nr. 67, fol. 158 verso.
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vlucht door de rentmeester der geconfiskeerde goederen in het openbaar
werd verkocht op 30 sept. 1573.9)

Deze gehele familie Brunt bleef tijdens en na de hervormingsbeweging
trouw aan het roomse geloof en verbond zich door huwelijk alleen met
roomse families.10)

Wij kennen drie van Reynier's kinderen : Neeltje, Christina (Stijntje)
en Frederik. Elias11) (en anderen na hem) noemt nog een derde dochter
Lijsbeth, als gehuwd met Lambrecht van der Horst, maar dat is onjuist,
zoals nader zal blijken. Neeltje Reyniersd. was gehuwd met Dirck Hen-
dricks (van) Opmeer van een rijke Leidse familie, die op Rapenburg een
huis bezat.

Zijn vader was Mr. Hendrick Dircksz, burgemeester van Amsterdam
1539—1564 n ) , zijn moeder Mary Dircksd. Opmeer gaf blijkbaar haar
achternaam aan haar nageslacht. Neeltjes dochter Wijntje Dirks van
Opmeer huwde 25 juli 1581 1 2 ) , voor de magistraat te Leiden met Cor-
nelis Lenaerts van der Nat, de zoon van een rijke Flakkeesche hereboer.
Haar oom Frederik was daarbij getuige. Christina (die door Bijleveld 16)
en anderen, voor ongehuwd wordt gehouden) is gehuwd met Jhr. Lam-
brecht van der Horst. Zij woonden te Leiden en Haarlem. Hun zoon
Jhr. Andries huwde Weyn Jacobsdr. van Alkemade, dochter van Jacob
Cornelisz. Bam en Agniet van Alkemade. Ook hier ging de achternaam
van de moeder over op de kinderen. Andries en Weyn hebben ook in
het nagelaten huis van hun oom Frederik te Rijswijk gewoond.

Christina is, evenals haar broer Frederik, zeer oud geworden, minstens
90 jaar. Uit zijn testament van 13 dec. 1620 13) blijkt, dat zij toen nog
leefde; uit de boedelscheidingsakte van 26 febr. 1626 14) blijkt, dat ook
zij toen was gestorven, doch 1 of 2 jaar na Frederik.

Mr. Frederick Reyniersz. Brundt is ongetrouwd gebleven. Hij kwam
26 juni 1578 15) en 18 aug. 1609 15) in het bezit van het huis Groot Lepe-
lenburg te Utrecht. Daar woonde hij tot zijn dood op 13 maart 1622 1 9 ) .
We komen later uitvoeriger over hem te spreken.

Over de bij Elias " ) en Bijleveld 16) geconstateerde onjuistheden sprak
ik boven reeds. Blijkbaar hebben zij Reynier's zuster Lysbeth verward
met een veronderstelde dochter van die naam. Zij laten deze niet be-
staande of althans niet bekende dochter Lysbeth trouwen met Lambrecht

") G. Arch. Leiden, akte 30 Sept. 1573 door not. S. L. v. d. Wuect, not. arch. nr. 3,
blz. 198, 200 akte nr. 103.

10) In dit verband wil ik nog wijzen op een Brunt (de enige trouwens buiten de reeds
genoemde, die in de 16e eeuw in deze kringen thuis hoorde) , die door Sasbout
wordt vermeld in een aantekening 31 Mei 1592, bij een correspondentie met
Vosmeer. He t gaa t over zijn onderhoud met D(ominus?) Brunt uit Den H a a g . en
betreft een huiszoeking en vervolging door de Staten, wegens uitoefening van
gezag en correspondentie met de vijand. V a n deze Brunt, die toch in Frederik 's
tijd leefde, weten we niets naders . W e kunnen alleen vermoeden, dat hij een R.K.
geestelijke w a s en verdacht werd Spaans gezind te zijn. (R.A. Utrecht . Diarium
litterarum 1580—1614, blz. 214. O.B.C. Ut rech t ) .

" ) / . E. Elias. De vroedschap van Amsterdam, blz. 1, 107, 108.
12) R. Arch. Leiden. Onder t rouwboek A, fol. 116.
13) Gem. Arch. Utr. Protocol Not. / . A Wttenwaell. Suppl. Cat, nr. 189 a—lb.
") Gem. Arch. Utr. Not. W. van Galen 13 (26) Febr. 1626.
15) Gem. Arch. Utr. Plechtboek.
1G) W. ]. J. C. Bijleveld. Ned. Leeuw 1939, kol. 532 (33, e.a. plaatsen).
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van der Horst, terwijl het overduidelijk is geworden, dat Christina zijn
vrouw werd. Genoemde schrijvers namen ten onrechte aan, dat Christina
ongetrouwd gebleven was en het was hun evenmin duidelijk, dat Frederik
een zoon van Reynier was.

In verband met deze onjuistheden zal ik op mijn bevinding van de
werkelijke familierelaties wat nader in moeten gaan onder aanvoering
van bewijsmateriaal. Ik zal daarbij onvermijdelijk soms in herhaling ver-
vallen.

Dat Gijsbert, Reynier en Lysbeth kinderen waren van Cornelis Brundt,
wonende te Amsterdam, blijkt uit enige leenakten. Cornelis had bij
transport van 18 maart 1530 (31 )17) een aanzienlijk leengoed „op ten
Langendyck in Zuytscherwoude" bij Alkmaar verkregen en was daar
8 april 1532 *7) mee beleend. Na zijn dood werd zijn zoon Mr. Ghys-
brecht Cornelisz. Brundt, priester er mee beleend op 8 aug. 1543 17) en
na diens dood ging het 21 april 1563 17) over op zijn neef Mr. Frederick
Reynierz. Brundt, die het 22 jan. 1592 17) verkocht, waarbij het in 3
delen werd gesplitst.

Ook Lysbeth (Elisabeth) Cornelis Brundt (of Bruntendr.) had goe-
deren bij Alkmaar op Langendijk, eveneens van haar vader of van haar
broer (Gysbert overleed 1 mei 1561). Mr. Frederik was 9 aug. 1563 18)
daarvoor opgetreden als „gemachticht van Lysbeth Brundt zyne moeje".

Hoewel het zeker is, uit het voorgaande en het ondervolgende, dat
Frederik Reyniers zoon is, wordt dit alleen verklaarbaar door Frederiks
bijzonder hoge leeftijd. Immers, Reynier stierf in 1539 na een zeer eer-
volle loopbaan en moet dus minstens 45 jaar oud geweest zijn. Frederik
stierf in 1622 i y) (volgens sommigen 1625), dus meer dan 80 jaar na
zijn vader. Hij moet dan ook minstens 90 jaar oud geworden zijn. Als
bewijs kan ook nog een akte van 8 sept 1586 20) dienen, waarbij Frederik
optreedt ,,zoe voor hemselven als hem sterck maekende voor zyn zusters
ende zusterskinderen21), mede-erfgenamen van wylen Mr. Reynier
Brunt".

De juiste familieverhoudingen blijken overduidelijk uit de aangehaalde
en nog te noemen bescheiden. Zo uit het reeds vermelde testament en
de boedelscheiding van Frederik. Zo ook uit de transportakte van 21 juli
1626 22) waarbij een zoon van Christina, Jhr. Andries van der Horst,
en de weduwe van Neeltjes kleinzoon, Diderick van der Nat, als Fre-
deriks erfgenamen, zijn nagelaten huis en hof Lepelenborch verkopen
aan den Edelen Eerent festen Jonker Gysbrecht van Rijsenborch, Out
Maerschalck van Eemlant.

Zo nodig brengen ook genealogiën Booth 1!)) nog een bevestiging,
dat Christina (Stijntje) gehuwd was met Lambrecht van der Horst.

") A.R. Arch. Leenkamer Holland. Inv. nr. 125, 126, 130 en 138.
»8) Gem. Arch. Utr . Plechtboek (I 706) . Z ie ook Bijdr. Bisdom Haarlem, deel 29.
" ) R. Arch. Utr . Genealogie Booth. Manuscript 378, fol. 927.
2») A.R. Arch. Hof vn Holland, nr. 570.
21) Volgens deze uitdrukking, letterlijk opgevat , zou Frederik drie zusters hebben gehad.

V a n de derde (Lijsbethl) weten we niets.
22) Gem. Arch. Utrecht . Plechtboek (I 706) .
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De Amsterdamse Brunten.

We hebben reeds alle ons bekende Brunten uit de 16e eeuw genoemd :
Cornelis, Gijsbert, Lysbeth, Reynier, Neeltje, Christina en Frederik.

Cornelis, de stamvader, woonde in Amsterdam en had uitgestrekte
bezittingen in Noordholland. Hij stierf in 1542 of 1543. Ook Lysbeth,
zijn dochter bleef in Amsterdam wonen. Zij is het, die op 9 aug. 1573 ]1)
werd begraven in de Oude Kerk te Amsterdam. In een akte van 15 nov.
1569 23) wordt zij genoemd als weduwe van Andries de Bartoen. Van
kinderen is ons niets bekend.

We hebben gezien, dat Mr. Ghysbrecht Cornelis Brundt, priester het
leengoed van zijn vader erft. Hij was licentiaat in de beide rechten en
van 1527 tot 1562 kanunnik in het kapittel van Sinte Marie te Utrecht.
Hij stierf-1 mei 1562 2i). Mr. Gysbrecht is ook deken van Kapelle (Bie-1

zelingen) geweest op Zuid-Beveland. Van dit ambt deed hij kort voor
zijn dood afstand, waarbij hem een pensioen werd toegekend.25)
Muschart2<i) vermeldt van hem een zegel van 21 febr. 1530 als deken
van der Capelle ende Canonnick van Sinte Marien te Utrecht.

Met zijn vader behoorden Gysbrecht en zijn zuster tot de zeer aan-
zienlijke Brunten, die aan kerken, gasthuizen etc, ook aan de geestelijk-
heid „veel goedts gedaan hebben, gelyck uyt verscheyde Godvruchtige
stichtingen blijkt soo wel hier als in Utrecht" (Ie Long) 2 7 ) .

In 1555 hebben de Brunten in de Oude Kerk te Amsterdam het be-
kende fraaie gebrandschilderd glasraam gesticht voorstellende „Het
Sterfbed van Maria".

Verschillende schrijvers hebben daarover mededelingen gedaan27).
Een ander28) gewaagt ook van „kostbare tapijten in het Hooge Koor
van de kerk, die waren betaald voor de ene helft door de Kerkekas,
voor de andere helft door Lysbeth Brunten, wier familie aan de Oude
Kerk zeer kostbare geschenken gemaakt heeft.

Over het raam deelt Le Long mede, dat het gemaakt is door Pieter
Mies en door de Bruntssen ter ere van Maria gegeven. Het opschrift
luidt: „Ad laudem Dei parae Virginis Mariae Brunssorum (Brundtorum)

Pieter Mies poui me fecit.

Anno ab incarnatione Chr. 1555".

W. Bogtman. Nederlandsche glasschilders (Heemschut 1944) be-
schrijft dit glas als van Dirck Crabeth afkomstig.

Men zegt, dat deze voorstelling ca 70 jaar later aan Rèmbrandt tot
voorbeeld heeft gestrekt voor een van zijn meest geslaagde etsen.

Op het raam komt een familiewapen der Brunten voor : twee klim-
mende leeuwen boven een „wassenaar" (de heraldieke naam voor een

23) Gem. Arch. Amsterdam. Archief Amsterdamse Weeskamer.
24) Dit blijkt uit een lijst van kannuniken van Ste Marie. R.A. Utrecht.
25) Bijdr. Gesch. Bisdom Haarlem, deel 29, blz. 144/164. In deel 30, blz. 331/333 staat

„Mr. Gijsbrecht Cornelisz. Brundt, priester, anno 1540". In dit verband is het wel
twijfelachtig, wat Booth in zijn genealogiën van deze Mr. Gisbertus Brandt zegt:
„Amsterdami se nimis prostituit in Lupanaribus et tabernis inhonestis ao. 1556".

26) R, T. Muschart. Onjuistheden in het Armorial Général van JRietstap. Nederl.
Leeuw 1936.
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halve maan). Ook Booth 20) geeft een ruwe schets van een wapen met
een halve maan.

Weismann geeft de volgende beschrijving van het glasraam : ,,In een
zaal met Dorische pilasters versierd, ligt de H. Maagd op een in Jonische
stijl gedetailleerd ledikant uitgestrekt. De apostelen in zeer verschillende
houding zijn om haar heen geplaatst. Boven in ziet men engelen tussen

'de wolken". „Beneden is een afzonderlijke voorstelling te zien. Daar
knielen drie mannen, waarvan een in priesterlijk gewaad en twee jongens.

Achter hen staat een paus, die een hoorn in de rechter
en een kruisstaf (ferula) in de linkerhand heeft. Een
wapen hier aangebracht vertoont in een rood veld twee
klimmende leeuwen van zilver. De voorstelling vult de
linkerhelft van het benedendeel; rechts knielen drie
vrouwen met de H. Catharina, kenbaar aan rad en
zwaard achter haar. Het wapen is een klimmende ont-
hoofde leeuw van zilver op een blauw veld".

De heraldici mogen uitvinden, wat deze wapens, en de reeds eerder
vermelde, te zeggen hebben.

Als ik zou moeten gissen, wie door de knielende personen worden voor-
gesteld : Gysbert, Frederik en Cornelis (al is hij gestorven) of Andries
de Bartoen (de echtgenoot van Lysbeth) door de drie mannen ; Lysbeth,
Neeltje en Christina door de drie vrouwen.

Een familielegende geeft een verklaring van de schenking en de halve
maan in het wapen. Het glasraam zou in 1555 van Cornelis Btunt zijn
afgedwongen (dat klopt dus niet, want Cornelis is 1542 of 1543 ge-
storven) wegens afvalligheid van de kerk (Amsterdam was toen nog
rooms). Bij zijn terugkeer tot de kerk zou hem steeds volgens de legende,
de plicht zijn opgelegd een gebrandschilderd raam te schenken en een
kruistocht te maken naar het Heilige Land (vandaar de Turkse halve
maan).

Jan Wagenaar vermeldt ook nog (blz. 97), dat de laatste kapel in de
Oude Kerk bezuiden het grote orgel aan de westzijde de S. Cornelis-
kapel is. „Anderen noemen deze kapel die van de Brundten en Drebbers.
En 't schijnt, dat het geslacht van Brundt, zowel als van Drebber de stig-
ting of het onderhoud van S. Cornelis altaar heeft helpen bekostigen".

Mr. Frederik Btunt.
We zagen reeds, dat tot de uitgestrekte landerijen, die Frederik bezat

in Noordholland en elders, ook een leengoed „op ten langen dijck in
Zuytscherwoude" behoorde, dat 21 april 1563 werd verleend aan „Sr.
Meester Frederick Reijnijerszoon Brandt ende hem angecomen ende be-
storven is bij doode van meester Gysbrecht Corneliszn Brundt zijnen
oom".

Verder had hij goederen in Almkerk en stelde groot belang in bedijkin-

27) I. Ie Long 1729. Beschrijving der reformatie in Amsterdam, blz. 492.
Jan Wagenaar 1765. Amsterdam in zijn opkomst. Deel II, blz. 96.
/. ter Gouw 1885. Geschiedenis van Amsterdam. Deel V , blz. 148/149.
A . W. Weissman. Glazen in de Oude Kerk te Amsterdam in de Nederlandse
Spectator van 1902, blz. 68.

28) Archief Geschiedenis Aartsbisdom Utrecht, deel 24 (1899) blz. 24/29.
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gen op de Zuidhollandse eilanden, waarin hij deelgenoot was, zoals
Klaaswaal, Cromstryen, enz.29)

Reeds zijn vader had op 20 juni 1539 aanwassen en gorzen in Maas-
land gekocht, waarover 1653 een proces gaande was.29) In de stad
Utrecht kocht of had hij verscheiden huizen, ook andere vaste bezittin-
gen en rentebrieven. Hij leende geld uit tegen rente met hypotheek op
huizen of land, hetgeen herhaaldelijk leidde tot aankoop er van. Frederik
was, wat men nu zou noemen, bankier, financier, makelaar, advocaat,
of alles tegelijk. In heel Hollonad deed hij zaken. Zo wordt in een ver-
koopakte van 23 nov. 1588 30) genoemd als „Verkoper Meester Vrede-
riek Brundt". Zo zijn er ook diverse rentebrieven getransporteerd op de
„Ed. en Hooggeleerde Mr. Frederick Brunt, wonende te Leiden."

In het koor van de Pieterskerk aldaar hadden de Brunten een familie-
graf, waar in 1633 Jhr. Adriaen van Duyvelandt, een achterneef van
Frederik, werd begraven. Mogelijk is hij daar geboren en heeft zijn vader
Mr. Reynier een tijd lang in Leiden gewoond, getuige wat tevoren over
zijn weduwe werd medegedeeld.

Het is niet geheel zeker, wanneer Frederik in Utrecht en in zijn huis
Lepelenburg is komen wonen. Uit een procuratie van 13 juli 1602 31)
blijkt, dat Mr. Frederik dat jaar vanaf mei woonde in de „buerte van
Clarenburch" in zijn eigendom. Doch reeds 26 juni 1578 31) had Jelis
Jorisz. van Hompenburg hem ,,de ewighe erffhuyre" van een deel van
zijn huis Lepelenburg met de gehele hof, overgedragen; en 18 aug.
1609 31) verklaart ]ans van Loor schuldig te wezen ,,ende vercoft te heb-
ben mr. Frederick Brunt" „omme d'hooftsomme van acht hondert car.
gld. met als hypotheek en onderpand „Jan van Loors huysinge ende
hoffstede met allen synen toebehooren genaempt Lepelenborch" „aen
de suytssyde can de Brigittenstraat, daer de stadstswalle oostwaerts en
Joost Beynop westwaerts naestgelegen syn".

Uit een bericht van 7 april 1621 31) blijkt, dat hij dan lange jaren
gewoond heeft in de „huysinge genaemt Lepelenborch". Zijn testament
van 13 dec. 1620 31) en de nader te bespreken fundatiebrieven, alsmede
na zijn dood de verkoopacte 21 juli 1626 31) van zijn huis, wijzen het-
zelfde uit. We mogen dan ook wel aannemen, dat hij. vanaf 1609 of
eerder op groot Lepelenburg heeft gewoond tot zijn dood in 1622.

In de zomer placht hij in Rijswijk te wonen in een huis, dat na zijn
dood toeviel aan zijn neef Jhr. Andries van der Horst, een van zijn erf-
genamen.

Frederik werd begraven in Den Haag, doch gegevens daaromtrent
zijn onvindbaar of althans niet gevonden.

Hoewel Frederik, trouw gebleven aan de R.K. godsdienst, in die tijd
(het is midden in de tachtigjarige oorlog) niet in aanmerking kwam voor
een overheidsfunctie, heeft hij zeker een rijk en werkzaam leven gehad.
Naast een mogelijke praktijk als advocaat, hebben zijn vele particuliere
zaken als financier, zijn grote rijkdom, zijn uitgebreide relaties met andere

30) Gem. Arch. Amsterdam. Archief Amsterdamse Weeskamer.
31) Gem. Arch. Utrecht. Plechtboek.
2 0) W. J. J. C. Bijleveld. Van Heereboer tot Rijksgraaf in driekwart eeuw. De familie

Van der Nat. De Nederlandse Leeuw 1939, kol. 532/533.
Mr D T . C. Mavis van Sandelingenambacht. Middeleeuwse Van der Nath's, voor-
zaten van de rijksgraven Van Dernath in De Nederl. Leeuw juni 1959 kol. 204 e.v.

163



Glasraam van Di'r/c
Crabeth in de Oude
Kerk te Amsterdam,
in 1555 geschonken
door fam. Brunt
voorstellende
,,het sterfbed van
Maria".
(W. Bogtman. Ne-
derlandsche glas-
schilders, blz 49),
Heemschutserie
1944.

Het huis Lepelenburch (thans tuin van
het huis Brigittenstraat nr 17). Bouw-
jaar onbekend. Tot 1622 bewoond door
Mr. Frederik Brunt.
Volgens tekening c. 1760, reeds in ver-
waarloosde staat. Afgebroken 1800.
N.B. Originele tekening berust in de
verzameling van H.M. de Koningin-
Moeder te Soestdijk.

Het Leeuwenberchs of Pestgasthuis aan de wal. Op de achtergrond Lepelenburch met
toren en Bruntenhof. Overeenkomstig tekening Jo. Beyec. Top-Atlas 1744. (C. W.
Wagenaar. Utrecht. Historische wandelingen blz. 259).
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verwante en aanzienlijke families (meest rooms katholiek als hij), be-
nevens een uitgebreide vriendenkring, zijn leven, hoewel hij niet gehuwd
was, rijk en gelukkig gemaakt.

In de eerste Fundatiebrief van zijn Godtscameren van 30 april 1621 32)
zijnde tevens een aanvulling op zijn testament, verklaart hij „lange jaren
binnen Utrecht gewoont ende aldaer eerlicke recreatie ende exercitie
gevonden" te hebben. Bij deze fundatiebrief heeft hij 10, bij een tweede
van 10 nov. 1621 nog 6 „Godtscameren" gesticht „om schamele persoo-
nen33) daerinne te woonen". Reeds uit zijn testament blijkt het voor-
nemen hiertoe en bij transportbrief van 20 febr. 1621 32) koopt hij voor
dit doel „die huysinge ende Hoff genaempt cleyn Lepelenborch, welke
hof zijn eigen groot Lepelenburg aan de zuid- en westzijde omgaf. In
hetzelfde jaar kwamen de 16 kameren, ten zuiden van zijn huis, aan
de wal gelegen, nagenoeg gereed.

Dat hij toen, bijna 100 jaar oud, nog bijzonder goed bij was, blijkt
uit de scherpzinnige en gedetailleerde regelingen in zijn testament en
de beide fundatiebrieven. Dat het Bruntenhofje na bijna 3J^ eeuw nog
steeds in goede staat is en overeenkomstig de wens van Frederik wordt
beheerd, is in belangrijke mate aan zijn regeling te danken.

In zijn testament bepaalt hij uitdrukkelijk: „Soe ist dat hij testateur
ordonneert ende begeert dat alle zijne landen, huysen ende gevestichde
renthbrieven nyet en zullen worden vervreemt buten zyn geinstitueerde
erffgenamen totte kintskinderen toe, maer dat den eygendom van dien
altijt daer binnen sal moeten blijven, latende die resterende goederen
vrij onder dselve sijne erffgenamen." „Voort is zyn wil, dat Derck van
der Nath zyn neeff (ten rechte achterneef) seeckere Tient" en „alle
eygen allodiale landen bij hem testateur tot enigertyt aengecoft te mogen
aennemen mits betaelende gelycke som, daervoor hij testateur deselve
gecoft heeft".

„Ënde aengaende zijn testateurs boeken, dienaengaende heeft hij be-
geert dat dselve blyven zullen in haere volle liberie te gebruycken noch-
thans onder alle zyne vrienden" mits zij aan zijn „erffgenamen daervan
leveren recepisse. Ende off yemant van zijn voors. erffgenaemen daer uut
enige boeken begeerde, dselve zal van gelycken geven recepisse aen
degeenen onder wien alle die boecken zijn ordonnerende dat die boecken
tot Rijswijck zijnde, tot Utrecht bij malcander zullen worden gebracht
in zijn librerije t Utrecht tot vermeerderinge derselver".

In de eerste Fundatiebrief van 30 april 1621 maakt hij nauwkeurige
regelingen voor zijn 16 Godscameren en voor de „eerlicke vroome ende
deuchtsame persoonen sonder reproche", die daar in zullen wonen. Hij
stelt vast, wat zij aan levensmiddelen e.d. zullen ontvangen en het ka-
pitaal uit welks rente dat, en het onderhoud der cameren bekostigd zal
worden. Dit alles legt hij zijn erfgenamen op. Voort zegt hij in de eerste
fundatiebrief „aengaende die groote huysinge metten hoff" (hiermee
bedoeld het erf klein Lepelenburg en het daarop staande huis, dat hij

32) Archief Bruntenhof, mij welwillend ter inzage gegeven door de huidige beheerder
Mr. H. F. M. Steenberghe.

!3) Er is niet uitdrukkelijk bepaald, dat de kameren alleen voor r.k. armen bestemd
waren, maar wel is het zo uitgevoerd.
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t.b.v. zijn fundatie had gekocht; misschien ook het hoofdgebouwtje34)
nr 5 van de kameren) „begeere ick expresselicken, dat 't zelve huys
ende hoff bij mijn erffgenaemen ende Testamenteur mitsgaders haer-
luyder respective erffgenaemen ende descendenten ende oick alle mijn
bloetvrienden soo in Hollant als in de stadt van Utrecht wonende, ge-
bruyckt sullen worden, soo omme nopende die Goodts cameren te be-
soigneren als tot een speelhuijs ende hoff respective niet willende dat
tselve huys ofte hoff immermeer zal worden vercoft ofte vervreempt,
maer in de geslachte ter fine voors. blijven".

En in de tweede fundatiebrief van 10 nov. 1621 aldus: „bevele ick myne
voorsz. erffgenamen ofte executeur tot mijns erffgenaems coste, dat sy-
luyden d'voors. sestien Goodtscameren ewelick eerlick sullen onderhou-
den ende betreffende de voors. aengecofte hooffgens ofte erffgens"
(later bijgekocht) d'selve will ick dat sullen wesen ende ewelick blijven
tot een speelhoff van mijn erffgenaemen ende die vrinden van Utrecht,
sonder dat 't selve immermeer sal worden vercofft ofte veralieneert".

Tot executeur of testamenteur wees hij aan zijn (achter)neef Mr.
Henrick van Detten (Detthen), die al sinds 15 of 20 jaar in transacties
als zijn gemachtigde optrad. Hoe die verwantschap van Van Detten en
Frederik zat, weet ik niet. Erfgenaam was hij niet.

Evenmin weet ik hoe de erfenis feitelijk verdeeld is. De boedelschei-
ding van 13 febr. 1626 3 5 ) , dus 3 of 4 jaar na Frederik's dood, is geen
eigenlijke boedelscheiding, maar de oplossing van een ernstige onenigheid
tussen Van Detten en de erfgenamen „nopens het executeurschap van
't boedel ende d'administratie der voors. Godtscameren bij den voors.
heer Brundt achtergelaten. Ende ten laesten aen wie 't gebruik ende de
vruchten van de huysinge bij de voors. Godtscameren behoort te volgen".

Voor de erfgenamen treden op Jhr. Lambert van der Horst, achter-
neef van Frederik, voor zijn vader Jhr. Andries, voor de ene helft, en
de advocaat van Jonkvr. Johanna van Duyvelandt, weduwe van wijlen
Dirck van der Nat, eveneens achterneef van Frederik voor de andere
helft.

Het blijkt, dat deze Dirk overleden is kort na Frederik. Mr. Van
Detten doet bij die z.g. akte van boedelscheiding afstand van zijn exe-
cuteurschap en van de administratie der kameren. Doch de boeken zullen
„onder behoorlijke inventaris gebracht ende 'bewaert worden ten huyse
van de voors. van Detten ende dat voor hem ende zijne erffgenaemen, mits
dat de erffgen. van de heer Brunt ende haere descendenten daertoe
mede acces mogen hebben ende onder hare recepisse daeruyt lichten".
Mr. Van Detten verklaart „dat hij off zijne erffgenaemen op den eygen-

34) Mr. S. Muller Fzn. „Oude huizen te Utrecht" en C. W. Wagenaar „Vrije wonin-
gen te Utrecht", maken beide gewag van de Bruntenhof en het hoofdgebouw met
zijn fraai geheeldhouwde poort. De laatste geeft daarvan een afbeelding op de
titelplaat.
Maandblad Oud Utrecht 1940, blz. 22, vermeldt Bruntenhof en zijn stichter Frederik
Brunt, benevens Cornelis van der Hooch als regent van de Stichting (voor de
helft!) In ditzelfde maandblad vinden we, dat in 1665 nog vier dochters van
Cornelis van der Nath, w.o. Elisabeth, verre achternichten van Frederik op
Lepelenburg woonden. Doch of dit groot of klein Lepelenburg was, dan wel het
hoofdgebouw van de Bruntenhof. is onzeker.

35) Gem. Arch. Utrecht. Prot. Not . W. van Galen.
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dom oft gebruyck van 't Hoff int minste gheen actie te hebben te pre-
tenderen".

In het testament van Frederik wordt zijn zuster Christina genoemd
voor de ene helft van zijn erfenis.

Zij is kort na Frederik gestorven en in 1626 was haar zoon Andries
de gerechtigde. Zijn andere zuster Neeltje is dan reeds lang gestorven
en ook haar dochter Joffrau Theodora van Opmeer wordt in het testa-
ment 1620 nog wel genoemd, maar is dan ook reeds gestorven. Wel
zijn dan Dirck en Cornelia van der Nath, kleinkinderen van Neeltje,
nog in leven. Doch bij de boedelscheiding van 13 febr. 1626 blijkt ook
Dirk gestorven te zijn, kort na Frederick, zodat zijn weduwe Johanna
van Duyvelandt in Dirks plaats treedt. Cornelia of erfgenamen van haar
worden dan niet meer genoemd.

Over de verkoop op 21 juli 1626 van Frederiks woning door zijn erf-
genamen, sprak ik reeds. Daarbij traden alleen Jhr. Lambert van der
Horst, namens zijn vader Andries, voor zijn grootmoeder Christina's en
Jkvr. Johanna van Duyvelandt voor haar aangetrouwde grootmoeder
Neeltje's erfdeel op.

Uit alles blijkt, hoezeer Frederik zijn tijd en tijdgenoten overleefde.
Het waren achterneven, die op zijn boedelscheiding aanwezig of ver-
tegenwoordigd waren. In 1581, dus 40 jaar tevoren, had hij zijn nicht
Weyntje (Wijnanda) Dircks van Opmeer, dochter van Neeltje, verge-
zeld als getuige bij haar huwelijk te Leiden met Cornelis Lenaerts van
der Nath. Weldra was hij momber van hun kinderen Dirck en Cornelia
en in 1608 was Frederik weer getuige toen Dirk op 17 april ten stad-
huize te Leiden huwde met Joncfrou Johanna (Janneke) van Duyvelandt.

Door deze gebeurtenis kwam Frederik in aanraking met een Haarlems
hofje van 15 kamers. Misschien heeft dit zijn plan tot een soortgelijk
hofje te Utrecht wel doen vormen of rijpen, johanna was namelijk toen
reeds regentes geworden van het Haarlemse hofje36), in opvolging van
haar, in 1607 kinderloos gestorven tante Agneta van Duyvelandt, die
het hofje gebouwd had „om door schamele Roomsche lieden" te worden
bewoond.

Ook kwam door dit huwelijk op de duur het beheer van beide hofjes,
het Haarlemse en het Utrechtse, in één hand, die der Van der Naths.
Voor het Bruntenhofje was na de boedelscheiding van 1626, eerst een
gedeeld beheer tot stand gekomen, namelijk kameren 1—8 aan de Van
der Nath's 9—16 aan de andere tak, Jhr.Andries van der Horst en
dan zijn dochter Elisabeth, gehuwd met Jhr. Mr. Cornelis Cornelisz.
van der Hooch 37) en weldra aan diens kleinzoon Cornelis Francois van
der Hooch.

Over Lepelenburg en het Bruntenhofje heb ik alleen vermeld, wat
enigermate verband houdt met de persoon van Frederik Brunt. Overige
wetenswaardigheden dienaangaande worden in de Stichtse Heraut van
juli 1959 geplaatst. Niet onaardig hier nog te vermelden, dat Lepelen-
burg waar Frederik woonde en het hofje dat hij stichtte grenzen aan de

36) C. /. Gonnet. Het hofje der vijftien kamers te Haarlem. Bijdr. Gesch. Bisdom van
Haarlem. Deel 41. (1923), blz. 206 e.v.

!T) G. Eschauzier. Het geslacht van der Hooch. Geneal.- en Heraldische bladen 1909,
blz. 490 e.v.
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veel later (2e helft vorige eeuw) direct ten oosten daarvan op de wal
gebouwde villa „Lievendaal", waar Prinses Irene nu verblijft.

Aanzienlijke rooms-katholieke families gelieerd aan de Brunten.
We zagen reeds hoe de Brunten in de 16e en 17e eeuw door huwelijk

in verbinding kwamen met andere aanzienlijke families, die eveneens
het oude geloof waren trouw gebleven. Zij konden in het algemeen zelfs
in de roerige dagen van de tachtigjarige oorlog, hun rijkdom ongehinderd
handhaven, tonen en genieten. Waar en zolang er geen R.K. kerken
beschikbaar waren, konden zij als regel voor de magistraat trouwen.
Alleen konden zij in die tijd geen openbare functies bekleden, althans
daarvan is mij niets gebleken. Zij leefden, en zij leefden goed, van de
inkomsten hunner landerijen en andere bezittingen. Frederik onderhield
veel betrekkingen met hen. We zullen enkele dezer families, waarmee
hij door huwelijken verwant raakte, nog enige tijd volgen, ook na zijn
overlijden, onder verdere verwijzing naar desbetreffende publicaties.

We hebben gezien hoe Frederik met zijn zusters en haar kinderen en
kleinkinderen meeleefde, 'hoe hij in zijn testament voor zijn erfgenamen
en vrienden zorgde. Dirk van der Nat, zijn achterneef en erfgenaam voor
de helft, was in het testament enigszins bevoordeeld en in het bezit ge-
komen van veel van Frederik's landerijen. Bij zijn leven was hij reeds
als Sinjeur Dirc betiteld en na zijn dood als de Edele of Jonker, nog
later zelfs als Graaf. Deze titel kwam echter pas aan zijn zoon Leendert
toe, die bij diploma van 20 nov. 1655 te Weenen met zijn broers door
keizer Ferdinand werd verheven tot Graaf des H. R. Rijks. Dit was dus
twee generaties, slechts 75 jaar, nadat zijn grootvader als zoon van een
hereboer in 1581 trouwde.29)

Hun eigen en aangetrouwde rijkdom en hun trouw aan het r.k. geloof
heeft zeker veel tot deze verheffing bijgedragen. Een tak bleef in Hon-
garije en Oostenrijk, streed zelfs tegen de Turken en stierf uit onder de
naam Graaf von Dernath. Maris toont aan dat deze verheffing tot rijks-
graaf niet zo verwonderlijk is als het Bijleveld voorkwam.29)

Jhr. Leendert, na zijn verheffing tot Rijksgraaf Léonard geheten, was
de eerste Van der Nath, die Bruntskameren 1 t/m 8 beheerde. Hij werd
daarin opgevolgd door zijn zoon ]acob Lodewijk (Louis) en deze weer
door zijn zoon Léonard, Rijksgraal van der Nath, in 1724 genoemd als
„directeur van de fundatie van Frederik Brunts kameren".38)

We zagen ook, hoe het beheer van het Haarlemse hofje aan de Van
der Nath's kwam. Dit leidde tot de opheffing hiervan, met overbrenging
van de fondsen naar de Bruntenhof, door laatstgenoemde Graaf Léonard.
Deze, ongetrouwd gebleven, stierf in 1756. Zijn eveneens ongehuwde
zuster, Catharina, gravinne Van der Nath was toen de enigste van de
familie hier te lande nog in leven. Zij had met haar broer lange tijd
gewoond in het huis Te Nesse 39, 40) bij Linschoten dat van 1614 tot 1747
in bezit van de familie Van der Nath was. Na haar broers dood, wilde
zij in Brabant gaan wonen, waar haar zuster abdis van het klooster
Nazareth te Lier was en waar zij zelf in 1758 kwam te overlijden.

Zij had reeds 3 oct. 1756 de administratie van de Bruntenhof over-
gedragen aan Mr. Philip Jan van Baerle, die in 1759 ook de kameren

3S) Mr. S. Muller Fzn. Oude huizen te Utrecht, Poort van Bruntenhof.
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9 t/m 16 overnam van de familie Van der Hooch. Na zijn dood nam
zijn zoon Mr. W. G. ]. van Baede het beheer over, gaf het in 1822 weer
aan anderen en zo vervolgens.32)

Het boven reeds genoemde fraaie landgoed Te Nesse was als leen-
goed van de Staten van Holland door huwelijk gekomen aan Willem
Pouivels, koopman te Amsterdam, zich daarna Heer van Te Nesse noe-
mende. Na hem kwam het aan zijn zoon Mr. Gijsbert van Te Nesse,
gehuwd in de Herv. kerk te Haarlem met Agneta van Duyvelant en na
zijn kinderloos overlijden op 9 febr. 1614 aan zijn nicht Johanna van
Duyvelandt, 17 april 1608 gehuwd met Sr. Dirk van der Nath.

„Beide waren zeer vermogend zowel in vaste goederen als lijf- en
losrenten, die toen de portefeuille uitmaakten, en huizen in Haarlem en
Leiden. Het huis Te Nesse, Middelgeest, ,,te Roucoop" in Voorschoten
(waarnaast een hofstede van Mr. Cornelis van der Hooch, evenals Dirk
een achterneef van Frederik Brunt), dit alles bezaten zij, met nog het
huis Kostverloren onder Amstelveen aan de Amstel, groter en statiger
dan te Nesse"" (Bijleveld) A®)

Dirk, zijn zoon Leen, zijn kleinzoon Johan en zijn achterkleinzoon
Léonard en diens zuster Catharina hebben er gewoond. Johan had er
de droevige ervaring, waar Bijleveld over schrijft.

Het is vooral de veepest, die in de jaren 1740 e.v., vooral 1744/45,
de landbouw zwaar teisterde, die ook een einde maakte aan de rijkdom
van vele aanzienlijke rooms-katholieke families (Bijleveld).

Zij hadden geen openbare ambten. Hun inkomsten waren voornamelijk
de pacht van hun landerijen. Door de enorme veesterfte gingen ook de
boeren te gronde; zij konden geen pacht meer opbrengen ; de landerijen
daalden sterk in waarde en konden soms nauwlijks nog een koper of
pachter vinden.

Zo ging ook Te Nesse ten onder; in vervallen staat werd het door
Graaf Léonard aan de Staten van Holland, de leenheer, teruggegeven.
In 1757 werd het op last der Staten gesloopt.

Frederik Brunt's andere zuster Christina bracht door haar huwelijk
met J'hr. Lambrecht van der Horst dit geslacht in aanraking met de Brun-
ten. Hun zoon Andries, die o.m. Frederiks huis te Rijswijk erfde, huwde
met Weyn Jacobsd. van Alkemade en de dochter van deze, Elisabeth
met Jhr. Mr. Cornelis Cornelisz. van der Hooch, Hoogheemraad van
Rijnland.

Deze was het, die van de fam. Van der Horst het beheer van de
Bruntenkameren 9 t/m 16 overnam. Ook zijn zoon en zijn kleinzoon
Cornelis Frangois van der Hooch (getrouwd met een Jvr. Èleonora van
Duveland van Rhoon) voerden dit beheer. Evenzo hun nazaten tot in
1759 Mr. Philip van Baede ook dit deel van het beheer van het Brun-
tenhofje op zich nam.

Woerdense en Bodegravense Brunten.41)
De indertijd talrijke Woerdense en Bodegravense Brunten, alle van

39) R.A. Utrecht. Archief Oudmunster. No. 933, kaart 31, 't huis de Nesse bij Lun-
schoten.

40) W. ƒ. / . C. Bijleveld. Onder Franse heerschappij. Jb. Oud Utrecht 1939.
41) Bespreking en genealogie van deze in de „Stichtse Heraut" van juli 1955 en

november 1955.
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de Ned. Herv. Kerk, zijn terug te voeren tot Dirk Cornelis (van 't Bou-
huis), die door Van Helvoort wordt vermeld als lid van de Vroedschap
van Woerden in 1618. Bouhuis of Bouwhuis is een nog bestaande boer-
derij in de z.g. Pannebakkerijen' (thans omgedoopt tot Leidse Weg), ruim
1 km. westelijk van het stadscentrum van Woerden.

Hij was gezien en welvarend, maar niet aanzienlijk als de tevoren
besproken Brunten. Zijn nakomelingen waren gezeten boeren, soms ook
arbeiders. In de 19e eeuw kwam er een zeer welvarend geslacht van
steen- en pannebakkers uit voort. In de 20e eeuw gingen die bedrijven
weer voor de Brunten verloren.

Enkele hebben het ook tot een belangrijke openbare functie gebracht,
als lid Prov. Staten of burgemeester. Een aanwijsbare familierelatie van
Dirk Cornelis met de behandelde Brunten is er niet. Van Gijsbert, Rey-
nier of Frederik kan hij niet afstammen, van Cornelis alleen, indien hij
nog meer zoons gehad heeft, die wij niet kennen.

Ik wil hopen, dat ieder die (misschien toevallig) nieuwe gegevens
betreffende de oudere Amsterdamse, Haagse, Leidse, Utrechtse, Woer-
dense of Bodegravense Brunten ontmoet, die aan mijn adres (Emmalaan
13, Utrecht) toe wil zenden.
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KONINKLIJKE GENEALOGISCHE CURIOSA
Het eerste officiële bezoek dat Z.M. Koning Boudewijn der Belgen aan ons land

brengt, geeft de Redactie aanleiding om enige genealogische bijzonderheden te publi-
ceren omtrent het voorgeslacht des Konings en de wijze waarop Neerland's Koniriginne
en Haar Koninklijke Zuiderbuur met elkander verwant zijn. Hoe zij elkander het naast
(8e graad bestaan vindt men afgedrukt op nevenstaand overzicht, aan welks hoofd
de portretten prijken van beider naaste gemeenschappelijke stamouders. Maar al te vaak
wordt verondersteld dat de onderlinge vermaagschapping van Koningin Juliana en
Koning Boudewijn het nauwste is volgens de lijn die 's Konings moeder, wijlen Prinses
Astrid van Zweden verbond met het Nederlandse Vorstenhuis door haar overgroot-
moeder van moederszijde Prinses Louise, de dochter van Prins Frederik der Neder'
landen, broeder van Koning Willem II. Deze laatste betrekkingen zijn te ervaren uit
de stamreeksen die, afgedrukt op de ommezijde, samenkomen in de persoon van Wil-
lem I, die zowel de Zuidelijke- als de Noordelijke Nederlanden in zijn Koninkrijk
verenigde en wiens fraaie zgn. ,,Grondswet"-portret uit het Brusselse stadhuis de stam-
tafel siert.

De kwartierstaat verschaft de lezer een inzicht van het grote percentage „burgerlijk-
en laag-adelijk ' bloed dat in der Belgen sympathieke Koning stroomt, welke interes-
sante merkwaardigheid hij deelt met Koningin Elizabeth van Groot-Britannië, aan wier
voorgeslacht anno 1953 in dit maandblad een uitvoerige studie door schrijver dezes
werd gewijd. Het eerste „burgerlijke ' kwartier wordt ingenomen door Marie Antoinette
Murat, die van Keizer Napoleon in 1808 de persoonlijke titel „Prinses" ontving om
het huwelijk van Vorsr Karl Anton van Hohenzollern-Sigmaringen met haar „ebenb.ür-
tig" te doen zijn. Zij was een nicht van de beroemde maarschalk Joachim Murat (vaders
broeder), sedert 1806 Groothertog van Cleve en Berg en twee jaren later tot Koning
der beide Siciliën verheven. Haar over vier generaties teruggaande stamreeks luidt:
Pierre Murat (1748—1792), koopman-herbergier en Louise Dastorg (1762—1832);
2) P;erre Murat (1721—1799), koopman-herbergier en Jeanne Loubière (1722—1806),
3) Guilaume Murat (1692—1754), herbergier en Marguérite Hërbeil; 4) Pierre Murat
(* 1634) en Marguérite Badourès (f 1693). De familie stamt uit La Bastide-Fortunière
(Guyenne). Het tweede niet-Vorstelijke kwartier wordt ingenomen door Stephanie
Louise de Beauharnais die in 1806 tot Prinses van Frankrijk verheven werd. Haar
ouders waren Claude de Beauharnais (* 1756) en een dr. uit een zekere familie Marnesia ;
grootouders: Claude de B. (* 1717) en Marie Anne Frangoise Mouchard (* 1738). Laatst
genoemde Claude was een broeder van Frangois de Beauharnais, die wij zullen ont-
moeten in de kwartieren van Eugène de Beauharnais, die tot 's Konings moederlijke
voorouders behoort. De stichter van de Dynastie Bemadotte op de Zweedse troon,
was de 'burger' fean Baptiste, van soldaat opgeklommen tot de rang van maarschalk,
in 1806 Prins van Ponte Corvo ,vier jaren later door de Generale Staten van Zweden
verkoren tot Erfprins van de troon van dat land, na afzwering van het Katholicisme
door de Zweedse Koning Karl XIII als zoon geadopteerd en tenslotte op 5 februari
1818 onder de naam Karl XIV Koning van Zweden en Noorwegen geworden. Zijn
stamreeks, ontdaan van alle verfraaiingen en vervalschingen luidt: Henri Bemadotte
(1711—1780), procureur en rentmr. te Pau en Jeanne de St. Jean (1728—1809) ;
grootouders: Jean II B. (1683—1760), mr. kleermaker en Marie de Laplace; over-
grootouders: Jean I Bemadotte (f1698), linnenwever gehuwd met Marie de Bertran-
dot. De Franse maarschalk en Zweedse Koning huwde te Sceaux 17-8-1798 Desirée
Clary, die in 1829 tot Koningin Eugenie van Zweden gekroond werd, stammende uit een
Marseillaans kooplieden en magistraatsgeslacht. Haar vader Frangois Clary (1725—
1794), schepen en handelsafgevaardigde in Marseille, trouwde in 1759 als tweede
vrouw, Desirée's moeder, Frangoise Rose de Somis (1737—1815). Hij was de zoon van
foseph Clary (1698—1748), een aanzienlijk koopman die handel dreef op de Levant
en ter kuste van Barbarije. Tenslotte de vier kwartieren van Eugène Vicomte de Beau-
harnais, adoptief zoon van Napoleon I, 1805 Prins van Frankrijk, 1817 Hertog van
Leuchtenberg en Vorst van Eichstadt, sedert 1818 erfelijk Rijksraad van de Beyerse
Kroon en in 1839 met titel van Keizerlijke Hoogheid erkend. 2. Alexandre Burggf. v.
Beauharnais, opperbevelhebber van het Rijnleger, geboortig van Martinique en in 1794
te Parijs geguillotineerd; 3. Josephine Tascher de la Pagerie (1763—1814), telg van
een adellijk geslacht uit Chateauneuf-en-Thimerais, welks stamboom teruggaat tot in
de XVe eeuw ; door haar tweede in 1796 gesloten huwelijk, (te Parijs ontbonden 16-12-
1809) met Napoleon I, Keizerin van Frankrijk en Koningin van Italië ; 4. Frangois de
Beauharnais, 1750 Graaf van Roches Baritaud en 1756 Markies de la Ferté (1714—
1800); 5. Marie Anne Frangoise Pyvart de Chastulle (1724—1769?); 6. Joseph Gas-
pard Tascher de la Pagerie (1735—1790); 7. Rose Claire Desverges de Sannois
(1736—1807), wier moeder een creoolse-Engelse was : Mary Catherine Frances Brown.
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1815-'39 Koning' der Verenigde Nederlanden
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WILHELMINA
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* Berlijn 18-11-1774, f 's-Gravenhage 12-10-1837
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I
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I
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JULIANA
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I
LOUISE
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KARL XV
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I

LOUISE
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FREDERIK VIII
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ALBERT FELIX HUMBERT THEODORE CHRISTIAN
EUGENE MARIE

VORST v. LUIK, PRINS v. BELGIË
00 BRUSSEL 2-7-1959

DONNA PAOLA MARGUERITHA GIUSEPPINA
MARIA-CONSIGLIA

der PRINSEN RUFFO di CALABRIA

Het is ons een voorrecht om ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Paola
Ruffo di Calabria met Prins Alberf van België, hieronder Haar Noord-Nederlandse af-
stammingslijn te publiceren met het mogelijke wapen der familie Muts, zoals het aan-
getroffen wordt in het gildeboek St. Lukas te Middelburg t.n.v. Nicolaas Muts, anno
1770.

De vaderlijke grootmoeder der
du Chenoy (1854—1925)', de
tnino Tristano Rutfo di Calabria,
1848—1901). Zij was de dochter
Chenoy, bankier, (1804—1876)
1891). Zijn ouders waren Cornelis
tronella Muts (ged. Breda 28-
van Jacobus Muts (ged. Woens
Adriana famez (ged. Breda 26-
17-4-1769 getrouwd was. Zijn
Muts en Adriana de Bruyn.

Prinses heette Laure Mosselman
gemalin van Don Fulco • Benia-

5e Htg. v. Guardia Lombarda
van Theodoor Mosselman du
en van Isabelle Coghen (1822—
Mosselman (1753—1829) en Pe-
11-1777, f Brussel 4-1-1807), dr.
drecht 31-3-1740) en van Clara
12-1747, met wie hij te Breda
ouders tenslotte, heetten Adrianus
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DORLAND VAN NIJENRODE (Breukelen)
door

Ds EVERT VAN ALPHEN Az.

Aangezien ik in mijn kwartierstaten tweemaal afstam van het geslacht
Dorlant, zo is het vanzelfsprekend dat ik ook mijn verschuldigde aandacht
heb voor dit geslacht; vooral door een tweevoudige afstamming.

Toen ik nog niets wist van deze stamverwantschap, kwam ik al eens
in aanraking met deze geslachtsnaam. Dit was echter niet in Nederland,
doch in Engeland. Gedurende ik daar op school was, had ik daar een
lerares in klassiek engels, en ook zij heette Miss Dorland. Een naam
die in de engelse taal wel op zijn plaats is. Of ze van nederlandse af-
komst was, wist öök haar vader niet. Toen ik dan in mijn kwartierstaten
tweemaal met dit geslacht te doen kreeg, dacht ik daar onmiddellijk aan
terug. Zou het een engelse naam zijn? Klonk wel een ietwat engels; in-
derdaad. Doch nü weet ik na een nauwkeurig en tijdnemend onderzoek,
dat we hier met een zèèr oude echt vaderlandse naam te doen hebben.
Dit geslacht kan wat ouderdom betreft, welhaast met koningen en vor-
sten wedijveren. Het was voor mij een dankbaar object, daar ik het
genoegen mocht smaken tot aan de eerste naamdrager toe te komen;
dus tot de stamvader van dit geslacht. Doch het is mij maar niet zó aan
komen waaien. Het heeft verschillende fietstochten vereist naar ver-
schillende kerken om daar terplaatse de oudere doop- en trouwboeken
te raadplegen. Ik bezocht Vreeland en mag vertellen dat ik daar van
Ds. Smallebrugge de meeste medewerking ondervond, ja er zelfs nog te
gast was. Ook te Loenen was de Kerkvoogd, de heer Lokhorst zèèr wel-
willend en behulpzaam in dezen; en ook te Breukelen was het de Kerk-
voogd de heer Takken, die mij tweemaal het geduld opbracht om de
doop- en trouwboeken voor de dag te halen. En dan vooral niet te
vergeten de ambtenaren van het Rijksarchief te Utrecht, die telkens weer
zonder ook maar één verwensing te uiten, mij de boeken brachten voor
mijn onderzoek nodig; en mij geduldig hielpen als sommig oud schrift mij
niet duidelijk was. Ik dank hen hier, omdat het niet juist zou zijn met
veren te gaan pronken waarvan ook een deel een ander toekomt. En hoe
vindt men de gezochte namen in de oudere geschriften, daar men niet
eens weet of die namen daarin wel genoemd worden. Dit vereist slechts
zoeken en zoeken èn nog eens zoeken, tót men het vindt.

Vooruitlopend wil ik u mededelen, dat de stamvader van het hier be-
handelde geslacht Dorlant, genaamd was :

Gijsbrecht Dovland van Nijenrode, Bastaard. Hoe ik daar aan köm zal
verder blijken. Doch eerst het fragment uit mijn kwartierstaten.

Teunis Ratte de Geus, ged. 7 april 1709 te Ankeveen. Sterft in de-
cember 1744 in 's Lands Dienst aan boord van een oorlogsschip in het
Kanaal. Ondertr. te Ankeveeh als j.m. wonende te Ankeveen op 12 febr.
1733 en tr. te Oud-Loosdrecht 8 maart 1733 met Neeltje Téunis Dorland,
j.d. van Oud- Loosdrecht, ged. te Oud-Loosdrecht op 6 Meij 1708 als
dochter van Teunis Vreeken Dorlant en Aartje Hendriks.

Teunis Vreecken Dorlant, geh. als j.m. van Oud-Loosdrecht op 31
Meij 1698 met Eert je Jacobs. Hij was meermalen getrouwd en zijn doop
kon niet gevonden worden te Oud-Loosdrecht.
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Opmerking: Teunis Vreecken Dorlant had te Oud-Loosdrecht twee
broers, n.l. Dirk Vreeks Dorland, geh. te Oud-Loosdrecht 13 maart 1712
met Annetje Jans Hagen (een familie waar ik öök van afstam) en Vreek
Vreeks Dorland, tr. te Oud-Loosdrecht 19 april 1711 met Sytje Pieters
Backer. Het eerste kind van Teunis Vreecken Dorlant heette Jacob en
werd gedoopt op 25-7^1700 met als moeder Aartje Hendriks. Of deze
laatste dus reeds zijn tweede vrouw was? Of een verschrijving van naam?
Op 3 aug. 1728 trouwt te Oud-Loosdrecht Teunis Vreeken Dorland,
laatst wedr. van Lijsbeth Jans, met Geertje V/illems, att. Kortenhoef.

Vreeck Dorlant, ged. 21 Meij 1648 te Vreeland, als zoon van Dirck
Aerts Dorlant en Grietje Bruijns. Hij huwt te Vreeland (na ondertrouw
te Baambrugge) op 14 febr. 1675, als wedr. van Roosje Elbers van
Baambrugge, met Marrigje Tonis, wed. van Aart Arents van Vreeland.

Opmerking: Het is eigenaardig dat de reeds genoemde Teunis Vree-
eken Dorland, ook een zoon had die Arent heette. En wij zien hier wel
duidelijk uitkomen dat gen. Teunis naar zijn grootvader Tonis, heette.
En Vree/c Dorlant had dus drie zonen, n.l. Dirk, genoemd naar zijn vader,
dan Teunis, genoemd naar zijn vrouws vader en nog WeeA:, waarschijn-
lijk genoemd naar hemzelf.

Dirck Aerts Dorlant, gehuwd te Vreeland op 29 Junij 1638 als jonge-
zel van Vrelant, met Grietje Bruijns, wed. van Dirck Jans Scholle, mede
van Vrelant.

Aert Dorlant, geb. omstreeks 1585?

Tot hiertoe de aan èèn gesloten gegevens uit de doop- en trouwboeken
van Oud-Loosdrecht en Vreeland (het dorp met stadsrechten). Waarna
hier eerst nog wat losse gegevens volgen, die nog iets laten zien van
het geslacht Dorlant en deszelfs verbreiding rondom Breukelen.

In de Kortenhoefse Protocollen komt voor Jan Gerrits Dorlant, die
part van een erfenis moet uitbetalen — van wijlen Wouter Gerrits Dor-
lant, groot 360 gulden (drie honderd zestig) uit wille van hun beijder
Moeder Annetje Dirks; daterende uit de jaren 1636—37.

Getr. 10-10-1739 Dirk Bruijns Dorland, j.m. van Vreeland, wonende
te Kortenhoef, met Jannetje Gerrits Steegenhoek j.d. van Noordwijk-
binnen. Ondertr. te Kortenhoef; trouwt te Noordwijk (hij was een klein-
zoon van Dirks Aarts Dorlant, t.w. van diens zoon Bruijn).

Uit de Begraafboeken van Vreeland:
no. 12. Dit graf wordt getransporteerd aan Dirck Aarts Dorlant, 20

Juni 1656.

Wij gaan nu van Vreeland naar Loenen en zijn dan nog maar 4 K.M.
van Breukelen •— so ever nearer home.

Ged. 30-12-1612 te Loenen, Dirck, V. Jan Dircks Dorlant, M. Annetje
Hendricks.

Uit de Protocollen van Loenen:
Johan Martens Dorlant, als man en voogt van Marritje Gojertsdr.

Tuli 1627.
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]ohan Martens Dorlant Nov. 1630.
Johan Jans Dorlant, en Magdalena ]ans Dorlant sijn suster geassis-

teerd met Johan Martens Dorlant en Marrigje Goijertsdr, Egtelieden,
hunlieder Vader en Moeder. Januari 1631.

Govert Jans Dorlant, boedelhouder van Elizabeth Goijertsdr sijn over-
leden huijsvrouw 1634.

Jan Jans Dorlant, wonende tot Loenen, 1642. In prot. van Loenersloot
Cornelis Jans Dorlant, Schepen in 't Gerecht van Loenersloot van

1649—1668; in 1643 Substituut Schout; 28-2-1647 Luitenant-Schout.
Cornelis Jans Dorlant, als man en voogt voor sijn Vrouw Maria Gijs-

sen Meij 1658.
Getr. 26 Jan. 1668, Jan Cornelis Dorlant, j.m. van Loenersloot met

Marritje Cornelis j.d. onder 't gerecht van Abcoude.
Getr. Jan Cornelis Dorlant, Wedr. van Marritje Cornelis, met Stijntje

Cornelis, 3 Maart 1674.

En zo zijn we dan eindelijk in Breukelen aangekomen.
In Breukelen trouwt in Meij 1692, Willem Everden Dorlant, j.m. van

Cortenhoef.
30 Junij 1689 trouwt te Breukelen Lubbertus Cornelis Dorlant met

Hendrik je Goossen Kaen.
Omstreeks dezelfde tijd trouwt zijn broer Hendrik met Annetje Pie-

tersz. van Loenen.
Dan trouwden er nog te Loosdrecht (Oud) 1-4-1709 Aalt je
Cornelis Dorlant j.d. met Willem Jans van Loenen.
3 Meij 1710 Stijntje Cornelis Dorlant met Hendrik Smit.

Van deze beiden vrouwen kon ik de doop in Oud-Loosdrecht
niet vinden, hoewel zij vermeld stonden als wonende in Oud-
Loosdrecht.
Of Jan en Hendrik Dorlant, uit Breukelen, broers waren van
v.n. vrouwen, kon ik niet nagaan.

Als we nu de Protocollen van notaris van der Horst te Breukelen ter
hand nemen, dan vinden wij een verkoopsacte van Lubbertus Dorland
aan Jan Dorlant (zijn zoon) van een vragt- of veerschuit met al zijn toe-
behoren — item Koetswagen,— drie paarden met tuigen en tomen —
een arreslee en 't hooi op zolder; alles voor f 500.— 9-7-1722. getekend:
Lubbertus Dorland.
Ijan Dorlant.

Verder op 7 Januari 1723 - Lubbertus Cornelis Dorlant, Wedr. ver-
koopt de Leenweer van een huijsinge en erve staande tot Breukelen in
de Clapstraat van de oostzijde van deze straat tot aan de Vecht, zijnde
een Leengoed van den Huijze Nijenrode — te verheergewaden met een
halve stoop goede rode boter.

Hier zijn we reeds in 1722—23 aangekomen bij het feit dat we een
Dorlant zien als Leenman van het Huijs Nijenrode. Wel, het Huijs Nij-
enrode had vèèl meer Leenmannen, dus dit zegt omtrent de afstamming
van de Dorlants van Nijenrode op zichzelf nog niets. Maar we
komen er.

Wij blijven in Breukelen, doch alleen 250 jaren vroeger. Daar komen
we in aanraking met het zelfde geslacht en wij komen dan in dezelfde
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Clapstraat. Doch om hier te komen en met de vroegste Dorlants in aan-
raking te geraken moeten we de Leenregisters van het Kasteel Nijenrode
opslaan. Dit Leenregister bestaat uit 7 delen en bovendien is er nog de
zgn. Oude Index. In het Ie deel lezen we dat :

Ghijsbert van Nijenrode een huis aan de Clapstraat beleend aan Geer-
truijt Gijsbert Dorlant's-dochter, te verheergewaden als 't verstreft met
een stoppe goede rode botter, met de bijgevoegde bepaling, dat als zij
geen kinderen heeft, het Leen komt aan Dirck Ghijsbert's Dorlant haar
broeder. Het werd aangeduid als een onsterfelijk Leen op datum
Allerheiligenavond 1474.

Daaronder wordt genoemd, Jan Ghijsberts Dorlant, als Leenman in
Ter Aa, van een dijk met noten beplant. Hem wordt een goet verleend
op Allerheiligenavond 1464.

Dan las ik nog in: „Berichten van het Historisch gen. te Utrecht",
deel IV — Kemink en zn., 1851, gen. bldz. 23, als voetnoot no. 3 —
„Tijdschrift van Utrecht", 1838, bldz. 30 — „Een Willem Duerlant
komt voor in 1420. Hij was geland aan den Broek- of Breukeldijk en
zegelde met een balk, waarboven een baarstel met 3 hangers. L. Opstraet
van der Moeien. MS."

Hier komt dus duidelijk naar voren wat voor Wapen
het geslacht Dorlant draagt, al of niet gevoerd. Het
is het wapen dat de eerste Heren van Nijenrode voer-
den in navolging van de Heren van Ruwiel, wier Bla-
zoen het was en van wie de Heren van Nijenrode af-
stamden. Het wapen van Dorlant is dus in goud een
rode dwarsbalk waarboven een blauwe barensteel met
drie hangers. Ook werd er door de Nijenrodes wel een barensteel met
5 hangers gebruikt, doch öök wel drie.

Uit het bovenstaande zien wij duidelijk drie broers en één zuster, t.w.
Willem, Jan, Dirk en Geertruijt; waarvan Geertruijt Dorlant werd be-
leend met het huis aan de Clapstraat, dat 250 jaren later verkocht werd
door Lubbertus Cornelis Dorlant voor f 900,— aan de dames Melchers.
Dus de Dorlant's bezaten het huis in Leen van 's avonds 31 October
1474 tot 7 Januari 1723, dus 250 jaren.

Maar wie vallen hier nu tussen ? Wij lezen in de Oude Index, blz. 36 :
De Hofstede aan de Clapstraat, strekkende van de Clapstraat tot aan
de Vecht. Te verheergewaden met een goede stoppe goede rode botter.

N.B. Hier is een splitsing geschied 20 Febr. 1623.
Dan volgen de namen die het huis in Leen hadden.
Aert Hendriks inplaetse van Hendrick Aerts sijn Vader. 13 Febr.

1559. Vertigt Jan Gerrits sijn swager, 24 Febr. 1577.
Luijt Aerts nae doode van Aert voorsegd sijn Vader, 10-2-1610.
Aert Luijtensz door opdracht van de weduwe en erfgenamen van

Luijt Aert, 22 Maart 1643. {Hendrik Aerts door opdracht van Luijt
Aerts. 30 Febr. 1623).

Wij hebben reeds gezien dat ik in de Doop- en Trouwboeken van
Vreeland kwam tot het huwelijk in 1638 van Dirk Aerts Dorlant. Er
was dus omstreeks die tijd een Aert Dorlant.

Juist zagen wij, dat in 1643 het huis aan de Clapstraat werd opgedra-
gen door de Weduwe van Luijt Aerts, aan Aert Luijtens.

In 1474 werd het Huis aan de Clapstraat beleend aan Geertruijt Dor-
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lant, te verherengewaden met: een goede stoppe rode botter. En ook in
1559 luidde het: te verheergewaden met een goede stoppe rode botter.

Doch in 1723 lezen wij dat Lubbert Cornelis Dorlant zijn Leenweer
aan de Clapstraat verkocht met de bepaling: te verheergewaden met een
halve stoop goede rode boter. Hoe komt dat verschil? Wel, lazen wij
hierboven niet dat het leen op 20 Febr. 1623 gesplitst was.

Nu komt de gewichtige vraag: wie was die Ghijsbert Dorlant, de
Vader van Willem, jan, Dirk en Geertruijtl

Deze was een Bastaartzoon van Gijsbrecht Gerards van Nijenrode.
Deze hoogedele Heer van Nijenrode had liefst maar vijf ons bekende
bastaarden en had er wellicht meer. Maar de vijf die wij kennen zijn
genaamd, I. Ghijsbrecht van Nijenrode, genaamd Dorlant; Nicolaas van
Tornout; III. Splinter van Nijenrode, gesneuveld te Gorinchem 1417;
IV. Hendrick van Nijenrode en V. Jan van Nijenrode, Schout van Am-
sterdam 1421. Dus allemaal halve broertjes van onze Ghijsbrecht Dor~
lant. Wat een familie ! Waar ik al niet van afstam.

In deel I van de Leenregisters van Nijenrode las ik dat Ghijsbrecht
van Nijenrode in een Leen verleijt en verleend een hofstede in Niemant-
vrient bij Sliedrecht aan Splinter van Zijll (Oomzegger van Gijsbrecht
Dorlant) mine neve bij bekentenis van Jan van Nijenrode (Johan) mine
brueder en hij noemt dan verder Ghijsbrecht Dorlant Bastert van Nijen-
rode mine Oem (Oom). Ao 1455.

In verband met dit Leen ontstond een proces tussen Ghijsbrecht Dor-
lant en het Huis Nijenrode. Hier volgen dan de stukken die dit proces
verduidelijken en ook zien we dan de rechts-zitting beschreven van de
Leenheer en de Leenmannen aan de brug van het Kasteel Nijenrode op
22 dec. 1451 ; en hoe Ghijsbrecht Dorlant prompt verstek liet gaan. Hij
kreeg ongelijk.

VONNIS DER LEENMANNEN VAN NIJENRODE TEGEN
GIJSBERT DORLANT Bastaard van Nijenrode

22 Dec. 1451
Overgenomen uit: Proeve eener Geschiedenis van het

Geslacht Van Nijenrode.
Uit oorspronkelijke stukken bewerkt
door ƒ. J. De Geer.

Bldz. 94—96. !
Alle den ghenen, die desen brief zeilen sien of horen lesen, doen wij

verstaen, Johan Zweders zoon van Ruweel. Willam Jans zoen van
Loenresloet, Claes Jans zoen, Henric Krooc Aelbert z Ghiisbert Spiker
Henrics z, Jan Gherijt zoen, Jan Ghiisbert z, Peter Ghiisbert zoen, Her-
man Dircz, Dirc Ghijsbert zoen, Willam Jan Willams zoens zoen, Ghiis-
bert Oudecoeps z, Willam Sluter ende Aelbert Peters zoen, dat wij
daer ouer ende aen alse leenmanne Johans van Nijenrode mit meer goe-
der manne voirder brugghen toe Nijenrode te rechte gheseten hebben,
daer Johan van Nijenrode voirs, selue als een leenheer besproken heeft
alle die goede, die Ghijsbert Dorlant Bastaert van Nijenrode, sinen Oem,
tot desen daghe toe datum des briefs van hem ende van den houe toe
Nijenrode voirs, te lene houden plach ende ghelegen siin toe Niemants
vrient, alse besprekende den voirs Ghijsbert Dorlant jn siinre dingtael,
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dat hij alle dese voirs goede verswmt (verzuimd) ende verbuert hadde,
ende claerliken aen heem ende te houe ghecoemen waren, vermidts dat
Ghijsbert Dorlant voirs wt dese voirghenoemde leengoede eygendoemen
ouer ghegenan (gegeven) ende vercoft hadde buten consente ofte toe-
doen des leenheren, dat bewiisselick ende openbaerlick ghesciet waer,
mit meer woerden jn siinne aenspraec begrepen; van welken bespreek
Ghiisbert Dorlant voirs alle sijn weten volcoemelick ghehadt heuet, ghe-
likerwijs die leenmanne voirs hem die mit recht ende mit oerdel toe
wiisden, ende oeck die leenmanne ende den recht kenliken was, dat
die weten van weerde ende myt recht ghedaen waren : also dat
Johan van Nijenrode voirs, veruolghende siin saken, den voirs Ghiisbert
Dorlant sijn Öem, by vonnise der leenmannen mit volre daghen ende op
gheachten daghen vanden voirseiden goden vellich ghewonnen heeft,
want hij noch nyemant van siinre wegen tot gheenre tijt aenden rechte,
om die voirs sake te verantwoerden ende voirs, goede te bescudden, ghe-
coemen en is. Mede so bekennen wij, alse leenmanne voirs. jn desen
seluen brieue ende tughen, dat Ghiisbert Dorlant voirs. siin drie weer-
daghe, dat is te verstaen siin drie dwarsnachten, toe ghewiist was, om
noch die voirs. goede te verantwoerden, of hij aenden warf ghecoemen
hadde, des hij noch niemant van siinre weghen voir noch na ghedaen en
heeft, mer tot alle rechtdaghen bacwerdich ghebleuen is. So hebben die
leenmannen den voirs ]ohan van Nijenrode, na eisschen ende wtspreken
siinre dingtael, dese voirseide goede, also alse ghelegen siin ende hier
voirs. staet, vrij ende los mit recht ende mit oerdel toe ghewesen, ende
den voirseiden Ghiisbert Dorlant claerliken gheheel ende al of ghewesen,
sonder enig verhal, recht of toeseghen voirt meer ten ewighen daghen
daer aen te hebben jn eniger wiis. Ende om dat dit waer is, so hebben
wy johan Zweders z van Ruweel, Willam Jansz van Loenresloet, Claes
Jans z ende Gherijt van Vliet Wernaers z, alse leenmanne voirs., onse
zegelen aen desen brief ghehangen ouer ons seluen ende mede ouer dese
mannen voirs. om hore alre bede wille. Ende want wij Gherijt Jans z,
H\enric Krooc Aelbertsz, Ghijsbert Spiker Henrics, Jan Gherijtsz, Jan
Ghijsbertsz Peter Ghijsbertsz, Hermans diresz, Dirc Ghijsbertsz, Willam
Jan Willams zoens zoen, Ghijsberts Oudencoeps zoen, Willam Sluter
ende Aelbert Peters, alse leenmannen voirs., op dese tijt selue gheen
zegelen en hebben, so tughen ende kennen wij mede onder hoerder viere
zegelen voernoemt ende hebben hem ghebeden desen brief mede ouer
ons te besegelen met horen zegelen. Ghegeuen jnt jaer ons Heren dusent
vierhondert een ende viiftich des woensdaghes na sinte Thomas dach.

Nog voorzien met de zegelen van Johan Zwedersz van Ruweel, Nico-
laes Jansz. en Gerrit van Vliet Wernaarsz. in groen was.

9 Maart 1452. Compromis in de voormelde zaak tusschen Jan van
Nijenrode, den ouden, Jan van Nijenrode den jongen, Vader en zoon,
en Splinter van Zijl, ter eener, en Gijsbert, Bastaard van Nijenrode,
alias Dorlant, ter andere zijde, uitgesproken door Gijsbrecht, broeder van
Brederode, Domproost van Utrecht, en Nicolaas die Vriese, rentmeester
generaal van Holland, als raden van den hertog van Bourgondie (af-
schrift).

23 April 1452. Verklaring der leenmannen van Nijenrode, dat Splinter
van Zijl zijnen oom Gijsbert Dorlant, bastaard van Nijenrode, ander-
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maal in regten vervolgd en zijn geding volkomen heeft gewonnen, be-
treffende drie en een half morgen lands gelegen te Niemantsvriend en
leenroerig aan de hofstede vari Nijenrode, welke door Gijsbert Dorlant
verbeurd waren en waarmede Johan van Nijenrode vervolgens zijn Neef
Splinter van Zijl had beleend. Met de zegelen van Willem Jans van
Loendersloot en Nicolaas ]ans in groen was.

21 Aug. 1454. Gijsbrecht van Nijenrode van Amerongen en Splinter
van Nijenrode, gebroeders, verklaren geen eigendom te hebben aan goe-
deren te Niemandsvriend in het kerspel van Sliedrecht gelegen, welke
de ridder Gijsbrecht van Nijenrode, hun oude vader (grootvader) ge-
kocht en aan zijn bastaarden had gegeven, om van hem en zijn nakome-
lingen in leen gehouden te worden ; zodat de eigendom daarvan altijd
is overgegaan op den oudsten broeder van Nijenrode alleen en op nie-
mand anders (afschrift).

21 Jan. 1451. Floris Jansz, Schout te Slijdrecht, bekent, dat hij 5 mor-
gen lans, gelegen te Niemantsvriend, in het kerspel van Slijdregt, van
Gijsbert Dorlant, Bastaard van Nijenrode, gekocht en den eigendom
daarvan voor den dijkgraaf en de heemraden van den Alblasserwaard
heeft ontvangen (afschrift).

1450 (1451) Febr. 24. Sententie van het Hof van Holland in een
geding tusschen Gijsbrecht bastaard van Nijenrode, alias Dorlant, klager,
en Jan van Nijenrode met Splinter van Zijl, verweerders, betreffende
enige goederen, gelegen in de Alblasserwaard, onder het kerspel van
Slijdrecht, en door Gijsbrecht Dorlant van de hofstede van Nijenrode
in leen gehouden, en omtrent 200 Wilh. schilden daarop gewonnen.
Uitgesproken in den Haag door den Heer van Lanoy, stedehouder-
generaal, Gijsbrecht broeder van Brederode, Domproost van Utrecht,
Gerrit van Zijl, Mr Hendrik Uten Hove, Mr Lodewijk van der Eyck
en Nicolaas die Vriese, rentmeester Generaal van Holland (afschrift).

22 Sept. 1454. Gijsbrecht van Nijenrode zegelt in rood was met een
Balk zonder barensteel.

21 Jan. 1451. Gijsbert Dorlant, Oom van Philips Nicolaasz. v. Tornout.

En hier volgt dan de oudste stamreeks van het Geslacht Dorlant.
Overgenomen uit: „Berichten van het Historisch Genootschap te Utrecht
IV", Kemink en zoon 1851 -r— In ,,Proeve eener Geschiedenis van het
Geslacht Nijenrode" van ƒ. ]. De Geer.

Splinter van Ruwiel 1298.
Gerrit (Gerard) Splinter van Ruwiel, Schildknaap, Heer van Nijenrode

(Nienrode ofte Rienruel) zie Booth. Trouwt Maria Persijn, genaamd
van Veisen en sterft omstreeks 1357.

Ghijsbrecht van Nijenrode, een Ridder, Heer van Nijenrode, Velzen,
Poel, enz. Baljuw van Kennemerland en Friesland, Maarschalk van
Eemland. Trouwt eerst naar het schijnt met Belia van Leijenburg en
daarna met een dochter van Otto van der Poel. Sterft tussen den 3e
Aug. en de 3e Nov. 1396.
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Ghijsbrecht van Nijenrode, genaamd Dovlant — bastaard. Beleend op
St Elisabethsdagh 1391 te Langerac met een halve hoeve (8 morgen)
lands. Door zijn Vader gegoed te Niemantsvrient bij Sliedrecht. Om-
streeks Paschen 1419 in dienst van Jan van Egmond, Raad van Hertog
jan van Beijeren, overviel en beroofde hij enige burgers van Utrecht op
de Lek en nam hen gevangen.

Zoals we zagen, was zijn zoon Willem geland aan de Broekdijk te
Breukelen. Deze Broekdijk bestaat nü nog en is een haast onbewoonde
doodlopende weg tot pal achter het Huis Nijenrode. Het kasteel Ruwiel
lag aan de Angstel of de Aa; er is nog het eilandje van over waarop
een oud kippenhok staat van hout met kapotte ruiten, figuurlijk spottend
met de vergane glorie van het Huis Ruwiel. Er staat nog een oude
boerderij bij met een steen in de gevel van het jaar 1591.

Het prachtige kasteel Nijenrode van nü in 1959, is niet het kasteel
Nijenrode van weleer. Er is geschiedenis genoeg van te lezen, dus daar
ga ik hier niet op in.

Ook de Genealogie Booth vertelt nog al het één en ander over dit
geslacht en in de Leenregisters heeft de Heer Van Heus van Nijenrode
losse stukken ingelegd, waarin hij nog latere gegevens toevoegt.

Waar is het alles gebleven ? Waar is het eens zo bekende Geslacht
Van Nijenrode ? Wie nog voert in lijnrechte afstamming hun nü nog
welbekende naam. Doch de naam Dorlant is gebleven en dat niet alleen,
doch vele leden van dit Geslacht zijn nü nog in leven. In Loosdrecht
en in het Gooi kunt u ze vinden ; zij hebben het recht het Blazoen van
Ruwiel of het gekwarteleerde Blazoen van Nijenrode (Ruwiel en Per-
sijn) zij het dan met barensteel of bastaardbalk te voeren. Want zij
stammen in rechte lijn af van de Heren van Nijenrode.

Utrecht, mei 1959.

GEMEENTE-ARCHIEF BREDA

In maart 195-9 zijn uit het Rijksarchief te 's Hertogenbosch overge-
bracht naar het Gemeentearchief van Breda de rechterlijke en notariële
archieven en de doop-, trouw- en begraafboeken van de in 1942 opge-
heven gemeenten Ginneken, Bavel en Princenhage. Voor het raadplegen
dezer archieven alsmede voor het aanvragen van afschriften, uittreksels
of fotocopieën daaruit, wende men zich dus voortaan tot het Gemeente-
Archief van Breda, (Stadserf 2).

Met buitengewoon veel genoegen vermelden wij, dat
PIETER ADRIAAN DE KLERCK

slaagde op 5 juni 1959 aan de rijksuniversiteit voor het artsexamen
(zie Gens Nostra 1956, 250 onder 824). en

JOHANNES DE KDERCK
slaagde op 24 april 1959 met lof voor het examen elektrotechnisch in-
genieur aan de T.H. te Delft. (Zie Gens Nostra 1956, 250 onder 825),
beide zonen van Ir. Th. P. E. de Klerck, Voorzitter van de Afd. Win-
schoten der N.G.V. en van Mevr. C. M. ]. E. ten Sijthoff.
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TIJDSCHRIFTEN-REVUE
Bibliothecaris: J. J. G. Kranen, Mariëndal 5, Rozendaal (Gld.) Tijdschriften kunnen na
aankondiging in deze Revue, aan de Leden der N.G.V. op aanvrage worden verzonden.

Ons Amsterdam, lle Jrg. No. 5, mei 1959: C. P. G. van den Handel. Amsterdam
Havenstad; Th. Schweiger. Een vorstelijke bezoeker uit Perzië in het jaar 1889;
De keizerskroon boven het wapen van Amsterdam; J. A. Groen Jr. Vijfentwintig jaar
geleden stierf de keizer der Nederlandse standwerkers; B. Ram. Amsterdammers in de
Nederlandse Letterkunde (van Coornhert tot Lucebert); Literatuuropgave betreffende
Amsterdam.

De brabantsc leeuw, Jrg. 8. No. 5, mei 1959: Past. H. Hens. Naamlijst van studen-
ten; G. f. Rehm. De Bredase Apothekers; /. A. W. Swane. Mulders in Brabant;
II. Denen; B. W. van Schijndel. Brabantse van Amstel's.

Idem, Jrg. 8. No. 6, juni 1959: Dr. /. P. W. A. Smit. Molenijzer en b.ïemtak;
G. /. Rehm. De bredase apothekers.

De Nedcrlandsche Leeuw, 76e Jrg. No. 5, mei 1959: Jhr. Mr. C. C. van Valkenburg.
Nederlandse afstammelingen-naamdraagsters van gravin Juliana van Stolberg; M.
Thierry de Bije Dölleman. Het geslacht van Hogendorp te Haarlem in de 15e eeuw.
Mr. A. P. van Schilfgaardc. De kwartieren van de domheer Engelbrecht van Nassau.

Bijgevoegd: inhoud en register 1958 en vervolg van genealogie Dijkshoorn door
D. van Baaien.

Het Personeel Statuut, 10e Jrg. No. 5, mei 1959: W. F. Prins. Een brandpunt van
collisieregels: de geboorte-akte van Andrea Maria.

De Stichtsche Heraut, 6e Jrg., afl., 3, mei 1959: /. Hilgenga. De familie Zuidhoek;
Het doop- en trouwboek van „De Vuursche".

Ons Voorgeslacht, He Jrg. No. 76, mei/juni 1959: ƒ. Hoek P. P. Czn. Genealogie
van een familie Hoek uit Schiedam; Cohier van de tiende penning van De Briel anno
1545; A. J. van Roon. Het geslacht De Heer (Decker); Ir. C. Baars. Nakomelingen
van Jan Jansz. in 't Velt; Register van de Ledematen tot Naeldwijck.

Ons Heem, Jrg. XIII, 5, Bloeimaand 1959: /. Goossenaerts. Heemkunde; Sprokke-
lingen; Molenberichten; Van Helden en Heiligen; Onze stam: J. Noterdaeme. Jacob de
Coster van Maerlandt.

L'Intermediaire des Gênêalogistes, de Middelaar tussen de Genealogische Navorsers,
Ao. XIV. No. 81, 3/1959: P. van Gehuchten. Etude généalogique sur la familie Van
der Heyden de Ter Heyden et de Belderbusch; René Goifin. Les du Tomboy en
Flandre; Dr. E. Spelkens. Contribution a la genealogie de la familie van Vaerenberg;
L. A. Bouly de Lesdain. Rijbens; Aux Membres; Mauvice Lang. Quelques quartiers
belges de la princesse Paola Ruffo dj Calabria.

Oostvlaamsche Zanten, 34e Jrg. No. 3, Mei-Juni 1959: M. Broeckhove. Devotie in
het Vlaamssprekend gedeelte van België tot de H. Donatus, biezondere patroon tegen
schadelijke natuur- en vernielende kunstmatige luchtelementen; A. van Hageland. Bij-
geloof en Ruimtevaart; Lic. R. de Greeter. Bijdrage tot een sagenboek van Zuid-Oost-
Vlaanderen.

Der Deutsche Hugenott, 23. Jrg. No. 2, Mai 1959: Denkwürdige Tage; Zur Ein-
weihung des neuen Calvin Auditoriums am 1. Juni 1959 in Genf; F. Regula. Die
Hugenotten in Annweiler; W. Risler. Die Hugenottenfamilie Rigalin Krefeld.

Monatshefte [ür evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, Jrg. VIII, Heft 3,
Mai/Juni 1959: D. H. Muller. Die rheinische Diaspora; C. R. Richter. Die Denkschrift
des Metzer Intendanten Turgot von Jahre 1699 über den Protestantismus.
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Der Grafschafter, Jrg. 1959, Mai, Folge 76: Willy Friedrich. Laar — ein beschau-
liches Grenzdorf mit zwei alten Adelssitzen; Ludtvig Sager. Da irrt sich Karl von
der Linde; Dr. Ludwig Edel. Ein Erinnerungstück im Rathaus zu Schüttorf; Willy
Friedrich. Im Bannkreiss der Heimatgeschichte; Bentheimer Betrachtungen; Pommern
im Reigen seiner Feste; Dr. Erich Sandow. Das Stadtarchiv in Nordhorn.

Institut tüv Auslandbeziehungen, Stuttgart, Jan.-Marz 1959; 1: Deze uitgave is
hoofdzakelijk gewijd aan de verhouding Duitsland-Finland, welke op 500 jarenlange
kultuurgemeenschap wijst. Bijgevoegd: inhoud van jaargang 1: 1951 tot jaargang 8:
1958.

Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 8. Jrg.
Heft 5/1959: Dr. G. D. Ohling. Ahnenliste 15: Overwien; Dr. Stcacke. Namen aus
Brücheregistern des Amtes Friedeburg.

Zeitschri[( der Gesellschaft [ür Schleswig-Holsteinische Geschichte, herausgegeben
von Olaf Klose, Band 83, 1959: Dr. phil. Marianne Hofmann. Die Anfange der Stadte
Itzehoe, Wilster und Krempe; Dr. G. Hagenah. Die Unruhen in Fondern im Herbst
1849; 100 Jahre Eisenbahn Glückstadt-Itzehoe; Dr. Wolfgang Laur. Die Schleswig-
Holsteinische Flurnamensammlung; Ortsnamen auf-marschen in Holstein.

The Coat o{ Arms, Vol. V. No. 38, April 1959: Michael G. Heenan. Variations on
a theme of Holstein; föhn Bromley. Two armorial Seal-Bags of the 14th Century;
C. E. Lane. Some pretty Lideous civic arms; H. C. Curwen. Some notes on a penny of
Edward the Confessor; John A. Goodall. The Arms of H. H. Pope John XXIII; Roger
F. Pye. Development of the arms of Portugal in fact and legend; Major T. R. Davis.
Heraldic forms in Pre-columbian America.

The Scottish Genealogisi Vol. VI. No. 1, Jan. 1959: Ian M. Kennedy. Some Scot-
tish Banking Families;, Donald Whyte, F.S.A. The Dündas Family. Old Cadet Branches
of West Lothian; Sir Ian Moncreiffe of Moncreiffe, Bt. Ph. D. Notes of The Mac-
Neils of Barra; f. F. Mitchell. C.I.B. Burn's Excise Associates.

lnstituto Internacional de Genealogia y Heraldica Hoja Informatwa, Ano VI. No.
109, 110, 111, 1—15 de Abril, 1 de Majo de 1959: Bibliografia; Consultorio; Mede-
delingen van het Instituut betreffende de jaarlijkse bekroningen; Adellijke titels.

Slakt och Hh'vd, Tidskrift utgiven av Genealogiska Föreningen, Riksförening för
slaktförskning, No. 1, 1959: f. E. Almquist. Haradshövdingen Arvid Jönssons (sparre
over stjarno) avkomlingar till fjarde och femte led (met enige staten); Hugo Wingerd.
Skalden Johan Börjesson och Lans Slakt; Verenigingsmededelingen; Balans, enz.

Archivum Heraldicum, No. LXXIII, Bulletin 1, 1959: Paul Adam Even. Röle d'armes
de l'ost de Flandre; Olivier Clottu. Une lettre d'armoiries inédites; P. Plazidus Hart-
mann. Das Wappen des Urner Geschlechtes Froger; Robert Matagne. De nouvelles
erreurs au sujet du drapeau luxembourgeois.

The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. XC, Number 1,
January 1959: History of the Provoost Family of New Amsterdam and Colonial New
York; The first American Mrs. Rozecrans; The Denslow family in America; Marriages
of the Dutch Reformed Church of Claverack; Records of Trinity Church Parish,
New York City.

Michigana, Vol. V. No. 2, April 1959: Bestuursmededelingen; Centennial Farms;
Quests.

Genealogical Forum o[ Portland, Oregon, Vol. VIII. No. 7 and 8, page 49, March-
April 1959: Bestuursmededelingen; Vergaderingen; Queries; Honderd jaar geleden;
Cemetery Records, Benton County, Oregon.

Amsterdam, juni 1959. W. D. H. Rosier.
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VRAGENRUBRIEK
Deze rubriek staat ten dienste van een ieder, die met zijn onderzoek is vastgelopen

dan wel diegenen, die met andere personen verbinding zoeken op genealogisch en heral-
disch gebied.

De vragen zijn uitsluitend in te zenden aan Hoofdredacteur van Gens Nostra, Post-
bus 976, Amsterdam-C.

Deze rubriek is uitsluitend voor leden der N.G.V., die zich reeds
desbetreffend met de Contactdienst in verbinding stelden.

Men wordt wel zeer dringend verzocht het papier, waarop de vragen
worden ingezonden, slechts aan één zijde te beschrijven.

„Der Adler", XIX Band 1—2 Heft, zegt:
,,Auskunft ist Freundlichkeit - Dank ist Pflicht."

CXXXVII. CLARA VAN SPARWÖUDE.
Gevraagd alle gegevens over Vrouwe C/ara van Sparwoude. Zij woonde te Delft

en was gehuwd met Mr. Arent Frankensz. van der Meer, raad en secretaris van Delft,
hoogheemraad van Delfland, etc.

Ook gaarne opgave van allen die belangstelling voor haar hebben.
Het ligt in de bedoeling binnenkort een boekje over haar te doen verschijnen.

Familie Archief „Rijnbende", Kastanjesingel 90 B, Rotterdam-12.

CXXXVIII.
A. 21 Januarij 1650. Jan Rost en zijne vrouw, met bijwezen van zine zoons, verkoopen

aan Gerrif Jan Nagell het 'Ai van het goed PLAETRINCK.
21 Januarij 1650. Johan ten Berenpas verkoopt aan Cerrit Jan van Nagel '/:( van
hetzelfde goed.
29 October 1651. Johannes Woll en Gerdruyt van Trier, echtelieden, verkoopen
aan Gernf Johan Nagell '/« van hetzelfde goed.

Op welke wijze hebben voornoemde personen het goed PLAETRINCK (ook
geschreven als PLATERINCK en PLAETERINCK) verworven en waaraan is de
naam PLA(E)TERINCK ontleend.

B. TEN MARSCHE.
1. Derck Jansen, zoon van Jan ten Marsche. Verwolde/Laren (Gld.), geboren

11 april 1674? overleden: ? 3 maart 1700 gehuwd met:
2. Derckjen Willems, dogter van (3) Willem Platerink.

Wanneer is no. 1 overleden. Wie en wat waren zijn ouders.
Wat is de geboortedatum van no. 2? Vermoedelijk overleden in 1753.
Welke zijn de geboorte- en overlijdensdata van no. 3 ?
Met wie is hij gehuwd geweest.

C. BRANTINK.
Willem Brantink, zoon van Albert Brantink, Verwolde/Laren (Gld.), geboren 24
augustus 1710 en overleden in 1750? is gehuwd op 1 maart 1727 met Willemken
Plaaterink, dogter van Dirk op Platerink (zie onder B.).
Wat was zijn beroep en wie en wat waren zijn ouders ?

D. VELDERMAN. •
Jan Velderman, Verwolde/Laren (Gld.) huwt 29 juni 1748 met Jenneken Plate-
rincks, dogter van Willem platering (zie onder C ) , welke gebooren is 7 december
1727 en overleden 18 april 1772.
Wat is de geboortedatum van Jan Velderman? (In het overlijdensregister wordt
vermeld: Jan Platerink, gebooren Velderman gestorven aan het VELTKAMP op
5 maart 1791) (zie tevens E.).

E. VELT(D)KAMP.
Zwier Veltkamp, geboren 12 april 1744 te Laren (Gld.) zoon van Lambert Velt-
kamp, huwt 13 mei 1770 met Dercksken Platerink, dogter van Jan en Jenneken
Platerink (zie onder D.).
Wie waren zijn ouders ? Wanneer en waar zijn zij geboren en overleden ?

188 '



Overlijdensdatum van Zwier Veltkamp, die na zijn tweede huwelijk met Trientje
de Maag, geregistreerd staat als Zwier Platetink.
Geboorte- en overlijdensdata van Trientje de Maag.

Mej. M. J. G. PLATERINK, Hogerbeetsstraat 3a, Rotterdam- Blijdorp.

CXXX1X. Familie-Archief DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN.
Een ieder die aanwijzingen kan geven waar zich een groene trommel met familie-

papieren van bovengenoemd geslacht bevindt, wordt beleefd verzocht zich in verbinding
te stellen met de Secretaris van de Hoge Raad van Adel, Zeestraat 71b, 's-Gravenhage.
Telefoon 0 1700-115210.

CXL.
Op 4 augustus 1794 huwden R.K. te Zierikzee Huijbrecht (Hubertus) Koevoet en

Adriana van 't Klooster Jansdr. De eerste zoon uit dit huwelijk heet Jacobus. Bij het
huwelijk was als getuige aanwezig (o.a.) Ida van de Water, echtgenote van Jacobus
Koevoet. Mogelijk zijn dus de laatsten de ouders van eerstgenoemden. Gevraagd:
Voorouders.

Het onderzoek in Zeeland is wel bizonder moeilijk, mogelijk levert de vragenrubriek
contact op met iemand, die in de Zeeuwse geslachten thuis is.

H. SCHOORL, Van de Endelaan 90, Hillegom.

CXLI. VAN KEEREN, BOLLEMAN.
1. Jan Theunis van Keeren trouwt 3-2-1697 met Weimet Pieters Bley te Broek in

Waterland. Wie zijn de ouders van Jan Theunis van Keeren en de geboortedatum.
2. Cathrijn Davids Bolleman trouwt 23-1-1723 met Pieter fans Bley te Monnikendam.

W îe zijn de ouders van Cathrijn Bolleman en geboortedatum.
3. Jan Jellisse Mulder en Aalt je Jans Fokker in 1734 een kind Leuntje. Doopboeken

Thamen, gem. Uithoorn of Mijdrecht. Wie zijn de voorouders van Jellisse Mulder
en Aalt je Jans Fokker ?

4. De voorouders van Meyl Ariaans. Hij trouwt ongeveer 1650 te Oostzaan. Meyl
'wordt reeds in de volgende generatie de achternaam. Hij is niet in Oostzaan
geboren. Merk Meyl Ariaans, „een schip".

Mej. C. J. KUIPER, Apolloplantsoen 10, Zaandam.

ANTWOORD

In verband met vraag CXXIV in het mei-nummer 1959 van ,,Gens Nostra" deel ik
U mede, dat uit het Doop- en Ledematenboek van de Gereformeerde Gemeente te
Eindhoven blijkt:

dat aldaar is ingekomen Johannes Cornelius de Roy, met attestatie van Veldhoven
d.d. 2 September 1734; en

dat aldaar op 6 Januari 1737 is gedoopt: Frangois, zoon van Johanes Cornelius de
Roy en van Jacoba van Gennip, echtelieden. Getuigen waren: de Heer Willem de With
en Juffr. de Engelse, loco Michiel de Roy en zijn huisvrouw ?

De Gemeentearchivaris van Eindhoven: A. ]. J. H. TOPS.

Correctie: Vraag CXXX (mei-nummer).
Trijntje Jacobs Bosschaater, lees Bosschieter.
Jan Jans van Edam, lees Van Eeden.

Dq fraaie wapenkwartierstaat (16) van H.M. de Koningin is verschenen.
Bestellingen te richten aan het Hist.-genealog. en Heraldisch Instituut. Parklaan
2B, Zeist, door overschrijving van f6.75 p. staat op girorek. nr. 139985.
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Met het Bestuur van ons belgische Zustergenootschap L' Intermediaire des généalo-
gistes is overeengekomen, dat de Leden der N.G.V. zich zullen kunnen abonneren op
„L'Intermédiaire" tegen de halve abonnementsprijs ad f 6.25, te storten op de giro-
rekening van de Penningmeester der N.G.V.

De Secretaris der N.G.V. postbus 976 A'dam zal opgave van abonnementen gaarne
in ontvangst nemen.

BOEKBESPREKING

H. Halbertsma. Zeven eeuwen Amersfoort, 1959, prijs f 1.75. Ver-
krijgbaar 'bij de feestcommissie.

Het Gemeentebestuur van Amersfoort heeft de goede gedachte gehad bij gelegenheid
van het 7e eeuwfeest van zijn stad de uitgave van dit gedenkboek daadwerkelijk te
steunen. Wij vinden in dit 143 pagina's tellende gedenkboek een keur van geschied-
kundige gegevens en fraaie reproducties van oude gravures en kaarten, die ons uit-
stekend de weg wijzen door de geschiedenis van deze belangrijke stad. Een wandeling
door Amersfoort, na lezing van deze uitgave brengt de oude gebouwen voor ons tot
leven. Na het bezoek, dat wij op de genealogendag aan Amersfoort brachten, geeft dit
fraaie boekwerkje ons een uitstekend inzicht in het oude en moderne stadsbeeld.
/. Hovy geeft in 12 pagina's een overzicht van de literatuur over de geschiedenis van
Amersfoort.

Wij bevelen dit boek van harte aan, aan alle liefhebbers van stadsgeschiedenis en
stedeschoon.

A'dam, juni 1959. W. R.

AANVULINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST

Nieuwe leden:
2233. Bohlen, J. J. C , 20 Paardeberg (Cr.), London-Ontario-Canada.
2234. Wilde, J. J. de, Zeestraat 127, Beverwijk.
2235. Enyeart, Mrs. Ruth M., 1413}^ Murray Drive, Los Angelos, Calif.
2236. Kuiters, P. J., Haarlemmerweg 41, Leiden.
2237. Lokhorst, E. A.;, J. P. C. Leinweberstraat 27, Veenendaal.
2238. Lende-Bannink, Mevr. M. v. d., Dullaertstraat 30, Haarlem-N.
2239. Zappey, W. M., Spaarnzichtlaan 23, Heemstede.
2240. Kruimel, Joan H. A., Vrijburglaan 3, Overveen.
2241. Nachtegeller, P. J., Gasthuisvest 17a, Haarlem.
Adreswijzigingen:
1825. Libert, A., Dr. Leydsstraat 70, Haarlem.
1760. Hagenaars, C. F., Kesselterweg 2, Wolder-Maastricht.
2017. Koele, J., Zonnebloemstraat 53, 's-Gravenhage 7.
1769. Hartzema, J., Oosterweg 228, St. Jacobiparochie.
1829. Plu, J., Helmerslaan 85, Eindhoven.
1984. Huibers, Jan, Prins Bernhardlaan 32, Voorburg.
2090. Zander, P. R. von, c/o. Koronczyk, Schumannstrasse 4 I, München. Bayern.
Overleden: Zeer tot ons leedwezen berichten wij het overlijden van ons lid:
2059. Poelvoorde, Ir. P. J. van, Loosduinen.
Correctie:
2199. Gerritsen, C , Huisnummer dient te luiden 13, Eindhoven.

Het juiste adres van de secretaris der afd. Groningen is: Jan Goeverneurstraat 4a,
Groningen.

Gedrukt bij Ponsen en Looijen te Wageningen.
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