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tiefeuille  had. Het heeft niet zo mogen zijn. Een trouwe vriend
en consciërnieuse  geneal,oog is on,s  ontv~alben,  dlarrkbaar  z’al  zijn
n~agadachtienis  i n  rui’me  krring  blijlven  voor~tleven.

M R . H. W. B. WEFERS BETTINK.

Mr, F. Daniëls t,
Op 22 mei 1971 overleed te Wasisenaar  Mr. F1erdinan.d

Dan&, pl%aatsvervangen,d  seccetani~s~generaal  van het Minis-
terie van Laa,dibouw  en Visserij. Al va,n zijn s8tudentientijld  af
voalide  Daniels  2,ic.h aangatrokken tolt ‘die ges!l~a~ch~tku8nde  ,en in
1926, nauwelijiks  20 jaar oud, werd ‘hij benloamd  t,olt  lild van he,t
Genoatsahap.  Scherpzinnig  en uiterst nauwgiezet  ordende hij
de schalt  van gagevens,  disc hij in d’e  loop lder )aren bijeen za-
melde. H~ulpva3ard,ig  als hij w,as,  liet hij altijd gaarne leen  ieder
djellen  in ‘de ld,o’or  ,hem verworven kennis.

Historie van het Arkelzwapen  A” 1621 van
Christoffel Peter Cornelisz,  van Ghilse, ver+

gezeld van allerhande commentaar,

door M R . DR . J. C. MAR!S  VAN SANDELINGENAMRACHT .

Voorwoord.

Vel,e m!allen verschmen,en  medadehngen  van zijn hand in De
Nederla,nd~s&e  Leeuw, een groot a~amtal artikelen in Neder-
land’s Patriciaat werden geh’eel  of gedeeltelijk door hem be-
werkt en een bijz’onder groot aandeel bed hij ‘in de uitgave vam
t, Jan van Riebeeck,  zijn voor- ten nageslaahlt”  tin het jaar 1952.

Niet tevergeefs ld~eed biet  Gsenootschap  in 1948 een nader

In het archief van de Nassausche Dlomeinraald  rberust  een
aktie  van 1621, bezegelid  mert txvee  tegen,gekanteelde  dwars -
balmken  door Christoffel Peferse van Ghilse, president-‘xhepen
van Dongen in Brabant. (A.R.A. ‘s-Gravenhage, inv. Hing-
man no. 4594). Osm,trent dit wapen zijn in dit mjaandblad  tot
dusverre Itwee  verklaringen gegeven, ibeild,e  wijzen’de op irden-
tjtait m:et  (de dwarsbalken ‘der vermaarde Arkel’s.

beroep op hem en tot 1957 ‘diende hij hetz,elve  m,et grote toe-
wijdi,ng  als bestuurslid. Sedert 1951 m;aa,kte  hij evfeneens  deel
mirt  van het Blestuur  van het C!emtraal  Bluaeau  voor Genealogie.

Wij menen een derde, ei,gen,  vislie  waar te kunnmen  mahen.
De ~msteri~e  leent zich vioor allerha,ndie  commlentaalr,  aamleiildinlg
vol& tal van uitweijclingen  nalaat [de ,hoofdzaak  in die navollgenlde
ho,ofdstukken.

Moofdstuk 1.
Op 11 juni van dit jaar zou Daniels  65 jaar gewonden zijn; 4 1.

hij verheugdIe  zich op zijn ,pensionerinig,  ofmdat  die hem gelje-
De eerste venklaring,  bedoelld  in h.et  Voorwoord, ver-

gienhfeird  zou geven sd,e nodi.g,e  tijd te gaan wij.den  aan een aantal
scheen van Ide hamd van H. J. A. van San (D:e Nederl. Leeuw
LXIX, kol. 351). S h ‘.

gfenaalogisohe  publliicait~ies,  waarvolor hij reeds gegevens h por-
c rijver, ldie opimerkte,  dat dezelfde akte

van 162 1 mede voorzilen was van h’et  zegel van Cornelis Philip
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Bollekens, ,d’e  schout vafn Dolngen, eveneens vertlonen’de  twee
tagen,gldka,nteel,de  Jdlwarsballken,  leiidlde  ~daa~ui~t  af, ‘dtit Id’e herlen
zich quabalte  qua blediend  haldtden  va,n  het zegel  ‘der heerli jk-
haimd  Dlolngen.  Radengeving  v’oor d,eze  bopvalbbilng  valt te pu,tten
uit ld,e  nlauwe  batiFekkin,g  tussen Doin,gen  en h,et  geslacht V a n
D a l e m ,  u~iit  mh,et  huis Arkel.  De V a n  Dalem’s zijn, kr’achtiens
balenin,g, hlaer  van Dongen geweeslt  van 1357 tot 1499. Boven-
diien  vo’ert  d#e Burijdige  gemlaenbe  Diongen d e  twjee  tegengekaa-
teelde dwaasbalken,  ,in haar wapen,

A:llarae!r~st  ‘rijst  ‘de vreaig, of in 1621 een ambtelijk zegel der
heerlijkh&d  Dloageh  b e s t o n d ,  e n  vervalgens  ,d,e vraag,  o’f d e
hIeren  Van Ghilse en  Bol l ekens  ziah d a a r v a n bed,ien,d
h&bren dan w,el  liader  van zijn eigen p~erso~o~nlijk  zegel.

Het wapen van Dongen werd, ingevolge Konlinklijk Besluit
van 20 febrwari 1816 ao. 69, op ‘hset  diploma  Id.ld.  16 juli 1817
omxh’reven:

,,zijnide  van lazuur, bel,aden met gebrertess,eaode  en contra
,,g&retess#eerde  fasc,e valn goud”.

Dte provisilolneer!  fulnge,rentd.e  lb’urgemeastar  h!ad b i j  m,iss~ieve
van 16 m,aart  1815 aan ‘d!e gouverneur der pr~o~vi!n~ci~e  Brab’ant
d e  a,anvralge  toagalich~t:

,,T!e vergeefs heb Nik aml;le oude bescheiden en privjiileg,iën
,,der lgemleen,t,e  Doagen  ldaorzo~g~t  . . . tieneinde op te  spo-
,,ren d e n  ,oo~rs~pr~o~ng djer  waplemen  v a n  d,e gamelente
,,,Dtonge,n . . . Delze  ‘wfapenen  besitaan  uit zeven #turven,
,,en moaten  waarsahijlnlijk  van  de  menri,gvd~dige  v e l e n -
,,.glrjondien  hunnen oorsprong  hebben. Ik neme ldie vrijhePd
,,een afdruk&  der wapenen hliernevenls  6e voegen”.

Velende Dlcmgen  dus vanouds zeven tuBren  ‘in jha$ar  wapen?
Merkwaardiig  lij,kt (dan, ldat IOIP ‘deze  a a n v r a g e  bescthikt  weDd
Zn die  vorm ‘van  een b e v e s t i g i n g. De lburlgetmeester  hald,
rekenkundig nauwgezet zeven turven geteld. Stelt men nu
zeven reobth~o~eki~ge  Eiguren  -- de kbassilebe  uritb~eel,dling van het
Nade&n,ds  t u r f p n o d u c t  - ~aaneensl,u~~tead  nmhbolp  naaslt  el+
kander,  a$wisslebend  uitietekenld  naar  blolven  en natar  benleden,
d a n  vertolont Ndiit  samenat~el  preoiies,  die  z’evenddi,g  tegengekan-
teellde  ld,w:ar&alk,  zoels  deze volor!komt  op ‘de ,,a,fbeh&ng  van
het wapen” bi j  he,t  v&eende  walplenAdilplloma.  Die  Htolge  Ralad
van Adel bad ~nm~i’slkenibaar  het Arkel-wapen  oop ,h$at  door d#e
bungem,easlter  aang&oden ,,tafldruksel”  Jondlertkend!  Ejn zo  kon
,~b~evesfiigdag”  ve’nleenid  w’orden, in stlade van  een  vergunnin’g
o m  iirn hlet vervol,g  het Arkel-w:apen  te voerjen.

Wi j  mocihben  ‘de  gas&ad~enis~  van ‘s burge~meeste~s~  afdruk-
sel der wapenen van Dongen achterhalen !

Ter  verg~adenin~g~  v a n  die  magistrala,t  van Dolngen o~p 9  j a -
n u a r i  186178:

,,Schepen Pels verbboolnde  een bri~ef~f  valn  lde  heerle  schout&
,,Claypole  lim den Hage  sijnde in dato den 4-8 deser wa.arbij
,,syn E. sohrifit  . . . oolck miat  een silverasimit  tle ‘hlebben g e -
, ,sp~ro~o~cken  om lhmet  wapen V a n  D o n g e n  ‘tot s#egelaen  te
,,glebruyciken  lendle  Nd,at ~t~s~elv;e siolude  ctostlen  sen siker  neigen
, ,R.  lgll,d+ ,en ,tot&en vijffibhyen R. Iglld., len soulde antwoort
,,vexwechben.  W’ordt  uyt’gestelid  ~tcrtitle  tihuysicoim\pste  v’an
,,ide  th’eane  C laypo le  ‘om syn E. dan te spreecken  ,en te
,,l,aben ,dolen to’e  w a n n e e r  ‘syn  E. werdlerom  in #den  Hfage
,,gaet . . .” (g.a. D,ongen no. 81).

Tot gloed $egrip  zij hlier  aalngatekenld,  d#at de Van Dalem’s
zich vealal,  zonder  meer, V a n  D o n g e n  rxolamlden,  aelfs~  in de
t a k k e n  waanti  de haatilijkh~aid  niet vererffdle.  H&m,ede  sIbaat
v a s t ,  ,datt de h~eerlijkh~eid  D,cmgen  na 1678 het Arkel-wapien
b e e f t  Igevoerd len  #d,at dlit waplen  ~t~erewht  ‘door #d#e Holge  R a a d
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van Aldie werld  ond’erbend ‘o~p Ihse;t door de burgemeesber  in 18 15
ingez’onld,en  afldruksel.  Z o u  hlilerbij  nog h,et  in 1 6 7 8  gas,naden
stem~p~el  gerdienid  hebben?

In,tuslsen,  ,het  zege l  van  1678  was  ‘niet  Nhlat  eersbe ambbelijk
waplen  dar  heerlij.hht%d. O p  1 4  novemlblelr  16869  verklaard,en
sobep~enen  ‘in een sakbe:

,,#ende des jt olirlkobndle  ldiesse  met onse  gemeyn  heerlijc,kheyts
,,segel top t spaclilem  ge,druckt besegalt”  ( R . A .  ‘s-Herto-
genlbosch, Dlongen r.a. no.  160) .

R~eeds  (enkele ldlagen  laber mloet  dit zeglal  in het o n g e r e d e
glaraakt  zijn, ‘immers  op 25 novamlber 16869  ~verl&t  h,at:

,,endle  verfmitls.  wij egeen  glemeyn  scbependom.ssegel  en syn
,,hl&end,e,  s’cno h e b b e n  w i j  .dese dtoen  b,esegelien  mletteln
,,saglel  van Marfen Gerrifs  Back ende  Corne l i s  C laes
,,Bastaerfs  olnlse  m~ede+~sch~epen~en  hjertoe  versBocht  . . .”

Overi’glenls  b&elp  sde  m,agtistraatt  .zich  tuss$en  1 6 6 9 - 1 6 7 8
do~o~rrgaans~  n’og anlders:

,,coo hebblen wij xhout, schepenen en regeerders, in o,ir-
,,Banrden  van ‘#t geene  voors. mis dese do’or olnse  secr&ar&s
,,dloen loader(  tekenen)” (Dongen r.a. no. 161 jen vl’g.).

Hole het zegel  der hieerlijkhei,d  er vóór 1616’9  heleft  uitgezdien,
bleef olns fanib’ekend;  blo’venaan,gehaallde  notulen van 1678 ver-
wijzen ter iniet naar ,en m.aken  ide  ,inn,druk  n ,i e t van her& van
h’et (ouide  ,,~g~amaen”  w a p e n , maar van ‘de linivolering  voor het
eers t  van hat  Arkel-wapen,  De term ,,uns, glem’eyn  heerlijck-
beyits  zergeil”  jtreft  men, teruggaande, aan tolt  in een oopie-akte
v a n  3 0  m’ai 1635  (Dlongen  r.a. ‘no. 155); vóórdien  gebruiktIen
d’e sahepen#en  ,hun  #persolcmlijke  zeglels.  En, bij nadere b~es&o~u-
wing van de zegels op de akte n” 162 1, door Van Son vermeld,
maet mlen  o#o,k 1daz.e  ‘aanmerken als de pensloonllij#ke  zagelms  van
Bollekens en Van Ghilse. Van Son constateerdie  zelf al, dat bij
Bollekens de dwarslbalken  vengezlebd  wanen m,n bol:llen,  malar
bavendien  zijn ‘de  twee zegle:ls  #elk v~oNo~r~airen  van een randschri~ft
on~ders~clhaildenlijk  met de aamren  Bollekens ,en Van Ghilse, zo+
dat ‘van ;h,at g~b~br;ulik  van een ambt,elijk  heerlijkrh,eids,zeglel  hier:
g e e n  s,pra,ke  geweeslt  lils.

In 4 2 kolmt  ‘elen  andere  verklarinlg aan die  orbde.

Eerst echter nolg een naschrf5t #omtrent  het huid.iige  geme,entle-
wapien  svaln Dolngen. D,it wapen werd <in 1817 b’evestiigd  in de
k l e u r e n  glosud  folp bl’auiw.  D e  Arkel’s voaodlen  rmd  op zilver:
al#du,s  oloik  het idi$rna  van het in lde Neder~landts~e  a:d:el  olpge-
nomern  (u~?bgiastorvan)  gesltaaht  V a n  D o n g e n ,  ,dat lafsbamming
pnebendeerde uiit ,d#e Van Dalem’s van Dongen. In w&elijG
beid ,gloBd  bsij  ,de Van Dalem’s van Dongen zilver op rood; zie
e e n  wa~pe&oekje  van A. S. S~ohoam~akers,  en colnfolrm  Rijck+
huysen.,  alslaak de genealuglie  Van Dongen,  ‘dolor  S’nouckaelrt
van S&a&urg (welwlll~ende  ~meded~elin~g  van de secnetaris van
d e  Hlolgie H#aald v a n  Aldel) overeenkamstiilg V a n  Spaen.  E e n
gespec$iceerd  overzi&  valn  ‘de  kl,euren  min  ‘de ArkeLgrolelp
vindt  mlen  bij S. van Rh,emlen  ,,G!enealogi&n A 2” folilo  300 en
v l g .  ( R . A .  A r n h e m ) ,  S:chrijver  lost ‘het  Ipn&leam lap: volorop
s t a a t  #het  Arkel-#watpen (ha0fidsta.m)  ,;bwae roede  giekarftde
balckens in e!en .silveren  velldt”,  en waarcnp vollgen  ,,Verande-
r ingen des wap,ens van fdc geene die van dese  ges8ac.hte  van
Arckel  gespaoiotten  s,ijn”,  onder wie ,&e Van Daelem (van
Dongen)  vomeren  twee slil’veren  gekarf de bsl~ckens  ‘in ‘een  ro’ot
v&dt”.

Die  gemeente D,onglen  heeft mitsdilen  aanlspraak  op de kleu-
ren: zilver o’p rood. Die hui,dige  l&uren  paslsen  noch bi j  het
h~oof~dwaplen  Arkel noch bij de (tak  Van Dalem van Dongen.



133

Voor de in 18 17 lbegane  vergissing Ibedenke  men, dat de Hoge
Ra,ald  van Afdeel  en masse ald~vi~ez~en  mioest  ulitibrengen  b innen
een tijldsbestek  dat geen rluimte  het voor gad,egen  ‘studie. Bij
ontstentenis van watenscha,p  i:nzfake  lde juiste kheuren,  werden
waplens  dan maar gedekt met ‘de.. . rijkskleuren! Zo is het
benlijk ook ,de #gemeente D~o~ngen  vergaan. Jlolnkbeer  Mr. M. A.
Bleelmaerts  van BISolkland  si,gnalleert  Ndi,t  verschijnsel bij lhet ge-
mfeentewapen  va,n G~elldrop,  lin ,,Dse H o g e  R a a d  v a n  Aldel”
(Staatsuitgeverij,  n” 196’6,  blz. 138). Alangeziien  een walpen
alOaen  zi~mvol  i!s, :in,dien dJ,t  symiboal  ~beanfiwoordt  a a n  dae  b e -
oogde traditie, mag ‘mien  nirat anders d,sn de volle m,edewerking
wan ‘s Iands overheid verwacihten  aan een Lmlit+atief  van Don-
glen’s  gemetenftebestuur  tot sherzilening  van het gemeentewapen.
Dse  #tijd ‘lijkt $iiervoNor  gurmtig,  nu de ‘vel’e  nieuwe wapens, dime,
weglens  o.#m. gem~een~telijke  h~erinSd,el,iqen,  worden ontworpen,
blijk geven van zorgvulfdigheid  en desku~ndigh~ti~d.

4 2 .  Die tweedre  verkllarinlg, b,edoeld in het Voorwoord ,
b’rach,t  Dir.  A. W. E’. Dlek fi\n  hoof,dstuk 111 van zijn ,,Bijdrage
tot de g.ene&gie  ‘van  het geslacht Van Arkel” bewerkt naar
aanteken,ingen  van f J. P. ‘d#e Ma:n  (Ned. Leuw XxX111, k.
395). Wij citeren:

11. Willem uan Dalem, shleieer  vam  Dongen en Zwaluwe,  komt
reeds voor #op 20 febr. 1350 . . . bereikte een lh,oge  leeftijd
en stilerf  t!ussen  12 januari 1422 en 4 ,sept.  1422. Hij wa:s
drile  mIallen  gehuwd, eerst met Badeloge  Bye (Johannesdr.  )
daarna met Elisabeth de Jonghe Wericusdr.
U~it ,bet Itw,eade  huwelijk:
2. Jan van Dongen, verz’oobt 28 m’ei  1397 . . . Hij komt

ook voor 13 nov. 1432, n’oemde zitch  later Jan van
Ghilse en droeg aan zijn lhalflbroer  Roelof, heer van
D,ongen, 23 m,aant  1452 een erfpacht . . . over . . . Zijn
nakomelinglen  zullen zich Van Ghilse genoem:d  h’eb-
ben. Een Stoffel Peter Cornelisz. van Ghilse zegeldie
als pre&ent-slahepen  van Dlongen in 1621 ‘met de ge-
kanteelde dwarsbalken.

Tlot zover hlert c,itiaat;  d,eze  verklaring - of, liever, sluggest’ie
won aanaantrekkelijkh~eid,  toen wij ont’dekten, ldat ‘de schout

Bl1 ko e ens, die ‘de akte van 1621 bezegeldIe  m,et Christoffel van
Ghilse, diens zwager was door zijn Ihutwelijk  met Jasparine  Peter
Cornelisz. van Ghilsedr. Tegen deze ‘achtergrond zi,et  men in
bot waplen  van Bollekens e’en  samienstelliin~g  ,van  zijn eigen wa-
penf,iguur,  ‘de ibdllen,  met dje waplenfilguren,  de ‘dwarsbalken,
van zijIn  echrglenote,  terwijl het zegel  van Christoffel van Ghilse
zlondar  meer die dwarsbal.ben vertlolont.  Dxe dw~ar.&aJken  kwa-
men dus kenlijk  van <de zijde d,er  Van Ghilse’s’,  en hiermede
zi jn  nu [de pueten va,n overeenstem~min~g  van beider  zegelIs
verkl~a~ard.

Blijft de vraalg  van de afstamming uit Dek’s  11 2 Jan van
Dongen later ~g~enaarn~d  Van Ghilse. Olpvoerin,g  van ‘de stam-
reeks van Christoffel Peter Cornelisz. van GhJlse wees uit, dmat
de owdste g:won,den  stamva’dler Cornelis geboren is omstreeks
1370-1380, derhalve een ti&enoot  geweest is van genoemde
TI 2 Jan en niet wit dteze  ,gesprotien  kan zijn. Dlit  betekent, dat
het Arkel-wapen,  waarmede Christoffel van Ghilse in 1621
zlegelfde,  niet via zijn stamreeks ontleentd  is aan meergenoemde
11 2 Jan, zoon van Willem van Dalem, beer van Dlonlgem,  uit
het /huis Arkel,  z,oaIs Dek suggexeerde.

T’er .documlentaiie  ~beslu~t~en wij deze planagraaf  ‘met de sltam-
reeks van onze Christoffel Peter Cornelisz. van Ghilse.

1. Godert Cornelisse uan  Ghilse, geb. circa 1400, rentmr.
van de ih.eer  van Oosterhout, t vóoir  1484, tr. N.N.

11.
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8 nov. 1469 Godert van. Ghilse belender  in Teteringen
(oorkonde St. Catharinedal te Oosterhout no. 462). U

28 febr. 1474 schuldbrief van de rentmr. Godts van
GhiZ.se wegens tot mijns jonckeren behoef (Oosterhout
r.a.  no. 259).

1484 cijnsboek Terhevden: de weeskinderen van Go-
dert Co& van Ghilse, een bunder beemd (R.A. ‘s-Her-
togenbosch, archief Prins Frederik).

18 dec. 1499 Peter Goderts  van Ghibe koopt moeren
te Teteringen belend de erffenisse van zijn broeders Jart
en Cornelis; id. verblindt beemden in den leegen  Vu,cht
in de moeren neven Jan en Cornelis zijn broeders (Breda
r.a.  no. 415).

Cornelis Goderts  van Ghilse, geb. circa 1430, gegoed te
Oos terhout ,  Teteringen en T#erheyden,  t na 1503, tr.
Kafhelyna  heer Hendrik Wolframsdr.

3 jam. 1476 Cornelis Goiaerts van Gils koopt rente’  uit
een stede te Oosterhout (Oosterhout r.a.  no. 259).

1484 cijnsboek Terheyden: in Sonseel Cornelis Goderts
van GiZ.se  drie vierendeels bunders, in Terheyde’ id. een
bosken achter der Aelst, een half bunder beemd, een
bunder en de helft van zeven bunder van Cornelis Go-
derts van Gilde wonende te Teteringen, later overgeboekt
op Jan CorneZisz. van Ghilse (R.A. ‘s-Hertogenbosch, ar-
chief Prins Frederik no. 130).

26 apr. 1503 CorneZis Goderts  van GhiZ.se belender in
den leegen Vucht van zijn broeder Peter en Jan (Breda
r.a.  no. 415).

17 apr. 1440 Henricus  WoZfranns  rector van de matri-
cularia der parochiekerk van Oosterhout (Nassausche
Domein- en Rekenkamer I inv. Drossaers regest nr.
1424).

U juni 1490 Katharina Henricus  WoZframsdr.  huisvr.
van Cornelis  Goderts verkoopt de behuisde stede te Oos-
terhout, daarop Jan Adriaens,  woont (Oosterhout r.a.  no.
261).

28 jam. 1495 CorneZis  Goderts en zijn huisvrouw Kathe-
Zyn heer Hem-.  Wolframsdr.  verkopen een behuisde stede
in Oosterhout (Oosterhout r.a.  no. 262).

111. GoderC  Cornelisz. van Ghitse, geb. airca 1460, gegoed te
Oosterhocut,  -J- na 1540, ttr. Henrica Grooten,  dr. van Hen+
drik Peter Willem ,en Sofie Henricx van der Legge,

5 juni 1498 Soffge Heydr. van der Legge  wed. Heyn
Peter WiZiems  Grooten verkoopt erfpacht (Oosterhout
r.8.  no. 262).

22 apr. 1527 transactie tussen WiZZem  en Godert Cor-
neZis Goderts inzake de behuisde stede voorop de Heren-
straat te Oosterhout uit de nalatenschap hunner moeder,
waarvan hun vader Cornelis Goderts de helft competeer-
de (Oosterhout r.a.  no. 266).

8 apr. 1532 Godert CorneZisz. en zijn huisvrouw Hem-
rica Henrick Peters Grootendr. verkopen erfpacht; 12
apr. 1532 verkoppen zij aan CorneZis Goderts van GiZs een
erfpacht uit hun stede oostwaarts aan ‘s Herenstraat
(Oosterhout r.a.  no. 268).

1 febr. 1546 Henrica wed. Godert Cornelisx.  geeft een
obligatie (Oosterhout r.a.  no. 342).

IV. Cornelis Goderfs  van Ghilse, geb. circa 1490,  geg!oed te
Oosterhout, Teteringen, Terheyden,  Gjilse  en Dlongen,  +
medio 1555, tr. Cornelia Jan Danielsdr., j- medio 15556,,
dr. van Jan Daniel  Willems, schepen van Terheyden,  en
Anthonia Sebrecht Aartsdr. van DyesC.

2 dec. 1514 Cornelis Goderts  van GhiZse  gevest in
heide te Teteringen (Breda r.a.  no. 422).

16 nov. 1521 Cornelis Goderts van GhiZse koopt beem-
den te Breda belend zijn erf (Breda r.a.  no. 428).

5 juli 1532 Cornelis Goderts  koopt behuisde stede
zuidwaarts van ‘s Herenstraat te Oosterhout (Ooster-
hout r.a.  no. 268).

17 juni 1549 CorneLis  Goderts van Ghilse verhuurt twee
bunders onder Zevenbergen (Breda r.a.  no. 454).

31 jam.  1550 C’orneZis  Jan Danielsdr. huisvr. van Cor-
neZis  Goderts van Gh,iZse  erft van haar vader een huis
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a.an de Stenenstraat in het dorp Terheyden (Breda r.a.
no. 635).

22 febr. 1551 Cornelis Goderts van Ghibe koopt erf-
pachte  te Gilse (Breda r.a. no. 659).

cijnsboek Dongen 1521 en vlg. Cornelis Goclerts van
Gilse, moeren (R.A. ‘s-Hertogenbosch, archief Prins
Frederik no. 1265).

24 iani. 1520 Cor+%.  God. van Ghibe koont  erfciins te
Alfen; 10 juli 1520 is schuldig 37 zestersA rogge Üit de
tienden te Teteringen (Breda r.a. no. 427).

10 mrt.  1556 Cornelia.  Jan Danielsdr. wed. Cornelis
Goderts van Ghilse met haar kinderen O.W. Peter Cor-
neZisx.  verkopen huis en erf op Hoeveneynde te Tete-
ringen (Breda r.a. no. 461).

3 nov. 1556 CorneZis.  Peter en Jan zoons t Cornelis
Goderts van Ghilse, J&oppe Cornelis Goderts huisvr.
van And&es Wiltems, Dingena CorneUs  Goderts wed.
Mathys Dingeman Mathijs, Maria Cornelis Goderts huis-
vrouw van Adriaen Peters Hagaerts, de kinderen van t
Godert Cornelis Goderts van Ghilxe  (voogden Cornelis
van Ghilse voornoemd en Gijsbert Pet& JÜns te Ooster-
hout, alsmede’ Aert Jansx.  van Ghilse als ,,vriendt”)
scheiding en deling van de nalatenschap van t Camelia
Jan Danielsdr. hun moeder en oude moeder (Breda r.a.
no. 461).

Peter Cornelisz. van GhZse, geb. eiooa  1520, bir~o~uwer  ge-
g.oed  op ‘de berhu.i\sde  sttadle  ih,et R$ddtarken  te D!on.gen,  &e-
pen iail:daa,r  155 l-1584 en kerkmr. 1584, f Ge?ertruiden-
berg ina  s,ept. 1585, Itr. Marie van Dongen, dir. van Peter
Jansen ,en Kathelyna Henricx van Ghilse.

cijnsbloek  Dongen 1521142:  Peter Jansen van Dongen
van zijn stede daar het brouhuys op staat achter den
Heuvel zuidwaarts aan ‘s Herenstraat te Dongen; over-
geboekt op Pieter Cornelisse van Gilse (R.A. ‘s-Herto-
genbosch, archief Prins Frederik no. 1265).

3 febr. 1552 Peter Corn.  Goderts van Ghilse koopt
heide, weide en bosch op de Laer  in ‘de Hoeven te Rijen
(Breda r.a. no’. 659).

9 dec. 1557 Peter Corn.  van Ghils heeft een behuisde
ste’de  opgewonnen en verkoopt deze 3 febr. 1564 (Don-
gen r.a. nos. 91, 92).

22 dec. 1565 Peter Corrzelis  Goderts van Ghilse wonen-
de te Dongen verdeelt met zijn broeder Jan (schepen
van Te'rheyden)  , en zijn zuster Digna (wed. Mathijs
Dingman Mathijs, de oude, schepen van Terheyden) de
nalatenschap van hun broeder Cornelis  (Breda r.a. no.
461).

18 nov. 1579 De schout van Geertruidenberg transpor-
teert op Peter Cornelisz. van Gils wonende te Dongen
een huis in de C0estraa.t  (Geertruidenberg r.a. no. 10).

23 okt. ,158O  Peter Cornelisx. van Ghibe getuigt ,,bij
sijnder eedt eertijts ge’daan  ter instantie van sijnder
sceaendo&can”  (Dongen  r.a. no. 31).

1% spr.’ 1584 Peter ??orneïisx.  machtigt Stoffel Pe’ter
Cornelìsx., Peter Peter Cornelisx., Peter Henrick Spee-
cken en iacob Joris de Vorster  e& ieder om svn affai-
ren en saecken te bewaren (Dongen r.a. no. 1:.

19 mrt. 1601 Cornelis  Philivs Bollekens, eische,r  na-
mens zijn huisvrouw Jaspari& Peter Corn&s  van Gilse-
dr. (Oosterhout r.a. no. 99).

Christoffel Pet& Cornelisz. van Ghilse, ,g&, Donagem  in
1561/‘62,  brouwer ‘op ,die ,blehuisde  s1teld.e hmet  Rjidderken  tle
D’mgen,  burgemr.,  (p.resi’demt-)  sah~apen  a l d a a r  1 5 8 7 -
1 6 3 0 ,  j- ‘Dlonrgen  12 {aug. 1~6~30,  tr. 1’ cirlca  15~82 Elisab~eth
Cornelis  Berfholomeus  Henrick Aerts Cocxdr.; tr. 2’
Mayke Peters van Mechelen, g&.  circa 1572, i_ in h e t
kerkkwjartiier  1648/“49.

16 seplt.  1585 Peter Peter Cornelis Goderts  met vol-
macht van Peter Cornelis Goderts zijn vader en Maria
Peter Jans&.  zijn  moesder, krachtens notariële m-ocura-
tie binnen Gee&uidenberg d.d. 18 aug. 1585 t?anspor-
teert aan Stoffel Peter Comelis Goderts  ter voldoening
aan het beloofde huwelijksgoed de stelde1  het Riderkeñ
tegenover de Cleynhoeve in de Sandstraat te Dongen,

gelijk zij constituanten  daarin gevest waren door wijlen
Peter Jansen van Dongen enz. enz. (Dongen r.a. no. 94).

a0 1587 Stoffel Peter Cornelisa.  van Gilse, schepen
(Dongen r.a. no. 142).

1 mrt.  1628 Stoffel Peter Cornelis van Gibe schepen
oud c. 66 j. vader van Jan. (Dongen r.a. no. 154).

10 juli 1596 zijn gecomen  tot Dongen een groote hoop
ruyters van Breda te huyse van Stoffel Peters totalis
uyt den huysse gedragen hebben XV R. gld. (g.a.  Don-
gen).

1609 kohier hoofdgeld Dongen, in den Heuvel Stoffel
Peter Cornelisse me’t huisvrouw, twee zoons nog een
zoon en dochters, knecht en jonckwijff (g.a.  Dongen no.
422).

28 dec. 1612 Corn. Philips BolFeken,  schout te Dongen,
oud c. 49 j., geb. te Oosterhout en c. 29 j. wonende te
Dongen, Stoffel Peter Corneliss oud c. 51 $ geb. te Don-
gen (R.A. ‘s-Hertogenbosch, collectie Cuypers van Velt-
hoven no. 133).

12 aug. 1630 is overleden Stoffel Peters, godt geve
syn siele de eeuwige rust; heeft gemaeckt onse arme
kercke Dongen 200 gulden eens (g.a.  Dongen, manuaal
der kerk a0 1656).

1635 De nervolgende persoaen heeft sedert 1627 to’t
neden 16 apr. 1635 schepenen gewest (obiit Stoffel Pe-
ters). Alsoo,  sedert 1627 gene verandering van schepenen
is gedaen tot Dongen doordien den schout geene  voo’r-
stellinge en deet ter oarsaecken, dat hij de oude perslonen
daer aenhoudt ter saecken dat hij 2 oft 3 pro’ces,sen  heeft
daer in hij vreest te succumberen (Nass. Domeinen, inv.
Hingman,  Dongen no’. 4590 f. 175).

Ciinsbo’ek  Donzen a0 1630 de wed. Stoffel Peter Cor-
ne&se van  Gibe-van haar stedè  daar het brouhuys op
staet,  die Peter Cornelìs Goderts van Gils was (R.A.
‘s-H&ogenbosch,  archief Prins Frederik no. 1267).

15 nov. 1630 scheiding en deling tussen Mayke Peters
van Mechelen wed. Stoffel Peters vaw Gilse, Elisabeth
Stoffel Peters ‘van Gilse’huisvr.  Willem Jans> Verlegen
ter eenre,  en Hendrik en Jan Stoffel Peters van Gilde,
Mayke Stoffel Peters van Gilse huisvr. Mathijs Michiels
Ottkìnszoon, drie kinderen van Stoffel Peters van Gilse
geprocreerd bij Lijsbet  Gorn. Bartholomeus Cocxdr. ter
andere zijde (Dongen r.a. no. 100).

N.B. bij de zoon Hendrik en diens nageslacht bleef het
Arkel-wapen  in geb#ruik  (Maris ,,Een  Honderdtal Neder-
londsche Families” uit. 1946).

4 3. In de atamreeks  Van Ghilse van de vonige paragraaf
wtin,dt  men onder V h’et e&paar  Peter Corneldsse van Ghilse
en Maria van Dongen. Dlelvrouw bed tien ,huwalijk  alangebracht
de voorname bofstade <het R,idde&n ite Dongen van haas v&ex
Peter Jansen van Dongen, sl&epjen en ccbout NaJdRar.  D’e man
wc&dNe  in het xh~e~penamht  op, dat evenals. hlet  I&dd:e&en Bater
aveDgin[g  lap die zoNon Christoffel Peter Cornelisse van Ghjlse;
hsat scho~ntamlb~t  vi,eJ tlen deel aan Cornelis Philips  Bollekens, de
acrhtigenjoSat  van Jasparine Peter Cornelisse van Ghilsedr. Kort-
am ‘de maabsichaplpelijke  ,pc&ie van Peter Jansen van Dongen
,is hen  vol~lle  It~o~egeva~lIlen  alen (deze  Van Ghilse’s.  Oudtijds gihlg
d i t  vensohijn~sal  ‘veebal  gepa,and  ‘aan avenneming  v a n  hlet  g e -
sla&swalplen.

Peter Jansen van Dongen  x~stt cmp h,et hoiolgkcxx  in de kerrk
van Dcmg.en  anldlar  <een zerk m’at  hat randxhcift:

,,Hier leyt blagxaven  Pieter Jans van Dongen en hij sterf
,,in ‘t ja,er a” XVoL’  den XX dagh in norv.  . . .”

<en  bin,nen  [dit nandschrift prijlkt  hat v&e wapen identiek  met
Van Dalem! (R.A. ‘s-Her~togerublosch,  call. Cuypers van V&-
hovlen,  Doagan nfo. 133).

D’e  ~erepl~aat~s  ‘op hlat ,hooNgkaor  ‘en hlat v&e w!appien  V a n  Da-
lem markerlen  het aanzilen  van Peter Jansen van Dongen, e e n
gierede  ,aanl,eidin~g  vo’or olvern’ame  van het walpien  dooNr  d,e Van
Ghilse’~s,  &e, sok sociaal, tin zijn vojetispolnen  Qnaden.
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Nu wi j  zover  z i jn ,  roset nolg het biewijs  van de afsta,mmin,g
van Peter Jansen van Dongen uilt  d,e Van Dalem’s, voor e n
aleer h,et wapen op het zegel a” 1621 van Christoffel Peter
Cornelisse van Ghilse historisah  tien  rechlte als het Arkel-wapen
m a g  w o n d e n  ~aarqarneck~.  Dit wond~t  dan de der;d,e - onze
eigen  - ‘verklaring  van (dat zegel a” 1621, aanlge.koadigd in
het Voorwoord.

SBeohts idoor  grondilg  wieden tin de geneallogische  dwalalltuin
dar Van Dalem’s van Dongen konden wij het tpad  afflenen
naar de juiste plaats van onze Peter Jansen van Dongen. Af-
gezi,en  van dit, bereikte, lbepenkbe  doel, .haverde  deze olnder-
neming een Boognodige  herziening up va\n  de g&en~de glenea-
Iogile Van Dalem van Dongen ‘over  die  gaxse  ‘lijn, een olnvolor-
uirene, maar oncmtkoo~mbare,  uitweiding van de h’ooddmzlaak  van
ons ap&el  +

Hoofde&  11.
De overkoeppdend~e  fliguur  van aljle  Van Dongen’s uit h e t

cplaaht  Van Dalem - cin Nwetbi,ge  #en ‘in eckienlde  .blaistlaar;dlijnen
lis geweest  Wil lem van Dalem, knape, #h,eer  van Dolngen

Fl422.  Een ui~tigitibnei~de  genealogie b’ewerkt ‘door  Dr. A. W.
E. Djek  n’aaar  aanbeheningen  van j- J. P. de MIan,  vecslah,aen  in
,,De Nederlandsohe  Leeuw” 19166  (Ik. 376 en YlIg.). A a n v a n -
kelijk !merenden  wij voor ons pxnbleem - het Arkel-wapen  a”
1621 van Christoffel van Ghilse - ‘op dit komlpas  te kunne,n
varen, malar  Ibij te ~geri~age  dilepgan#g  valn Dek’s Ibewarking van
hsett allleFm,inst  ~pe&l~are  handsahnift  D:e M a n  stranjdden w i j
herhaalidalijk;  een n,ieuwe  koacs moest wolnden  uittlgez.et.

N,aest  het a&iaf  van de Nassauuche D~om~ein-  e n  R e k e n -
k a m e r  van B r e d a  (A.R.A. ‘s-Gravenlhiage)  stlaan  la,ndare  be-
lian,grijke  Ibtronn\en ‘voor  raaldplqin~g  lopen+  I n  d e  learslte  pllaats
het zo~gensamld  ,ar&ef Prins Rpader;ik,  eeatijlds  laf,gespl,itsmt v a n
vooDm#eld  Nassawsch  a~rchlief,  en dat - hoewel  dalarvan  e e n
wezlenlij)k  bestanddeel uitmakend - lafz~on~der~lij’ke  gleïnventa-
niseend  t.en rijiksaruhieve in ‘s-HeIitoglen,bolac,h  berusit. Helt
sohap,enbankaaoh,ief van Blreda (1g.a. Blrada)  , bewaarld van a f
d e  laetistie  j’anen  d’er 15tde  e e u w ,  b,evalt  :in ,tiagensbelling  tot  de
ansdere  barcrnierdonpen  niets over Dicmgen  ren l-rect aangrlenzenld
Oostenhmout.  Afzon~derlij~k~e  rechterlijke arah,ieven van Dongen
(sinnlds 1525) en van Olotiterhlo’ut  (:sinlds#  1445) bevind!en z ich
iin het diepot van het rijksarchief  (te ‘s-,Herbcnge&os,ch,  Die hoeve
b&betibarg,  een b&ngrijk  ,bezit  ,d,er Van Dafem’s van Don-
gen, lag dIeals  Ibimnnen  Daongen  ,deels  op Tlilburgs  ttlenritrolir,  Het
r,echlterlijk  arch&f  v a n  Tiilbung  (g .a .  Tillib~ung)  reikt t,olt 1 5 0 0 .
111 ,de middelleeuwen gaf men echter voor het palesenen,  ‘van be-
langrijke a,kt,en  de volorkeur aan een gezaglheblblen~dle  schmapen-
ba& ‘in idle  o m g e v i n g  Iboven  het plaatselijlk  gere,cht; i n  d e
Meilerij,  w’aartae  Tillburg 3behoopde,  lgollden  als zodanig in de
15de e e u w  d,e s&epenbank  van @terwijk  (aanw&g  slinids
1418) ten, sterk#er  nolg,  d’e  ~sahlepembank  van ‘s-H.e~rtcxglen~bo,sch
(Lreikeade  tot i’n de 14de  eeuw),  beider archieven voorhandjen
o p  lhet  rijlksan&ief  v a n  ‘s-Herltogeab~oaoh.  Voolr ‘s-H,ertolgen-
bosch raadplege men de collectie nauwkeurige fiches van Fer-
dinand Smulders, van vóór 1500. Zelfs bracht men zaken aan
b’ij Ide s c h e p e n e n  v a n Leuven. De junirsdictie  van Brabant,s
mlaohtigstle  stad, die #in rechten (#en iln p&icis!  ) soms de ‘Hertog
nlaar  de kmn streefde, st.rekte aiah  over gans het herlbogdom
uit; enlkale  vooabaellden hiervan kan m’en aanwijzen in het ar-
dhiief  van dse  Nalssaustihe Domein- en Rekenka,mar  valn  Breda,
ook betaeffende  het geslacht Van Dalem van Dongen (1o.a.
mergest  1160 ‘inv.  uos. 497) .

Het valt te betreuren, dat de overheid van Leuven, die
nog wel een beroemde universiteit herbergt, het om-
vangrijk oud stadsarchief, teruggaand tot circa 1360,
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vrijwel volstrekt onbewerkt laat, hoewel dit een koste-
lijke bron is voor de kennis van de geschiedenis van het
hertogdom Brabant. Voor de inrichting van de Leuvense
schepenbank, zie summier ons opstel ,,De Middelburgse
Van de Putte’s II” (Ned. Leeuw 1969, k. 284).

W i j  beslniftien  d,ilt  bronnlen-oivelrzlicht m e t  ‘op (te m,erken,  dut
v o o r  d+t  ‘onderzoek  ook enkde klolo,stleriairdh’l~en  benuit  zijm.

Dek s ta l t  (Die Nedarl.  Leeu’w  19616,  kol. 395) :
,, Willem van Dalem, heer van Dlongen sen  ,dle Zwalluwe,

, stierf  kussen 12 januari 1422 en 4 sept. 1422. Hij was
::,d’‘ne malsen  gehuwd, eerst met Badeloge Bije (Johannes-
,,&.), daarna met Elisabeth de Jonghe Wericusdr., $och
,,#deze vrouw was in de vier,de  graad verwalnt a,an  lde eerstie
,,vlnouw,  waarop de off*icimaa,l  van Luik 25 lokt. 138,6  )be-
,,sliste, dat Willem herlkeli)k  moest worden gestraft. Doch
,,reads op 11 dec. d.a.v. sbercli;ste  fdezal6de  offioiaal  weer ,
,,dat Willem gest&t  moest wordmen,  hij was n.1. nu weer
,,gebrouw,d  en wsel met Sophia van Salmen, terwijl  het
,,tweede huwelijk niet was onrboled~en.  Willem b’eriep  zich
,,op de u&spaaak van 25 ‘okt.!  Die  djende  vro’uw  we’rtd  1,aber
,,toch als wetti:ge  eahtgen~ote  bleslch\ouwd ,en ‘k#orn,t  nog voor
,,.in het bestam,ent  ,van ,haar z,oon  Willem ofp 26 junli  1438 .
,,De {kinderen uit !het  tweede huwle1ij.k  werld’en  ver:der  als
,~bastaand~en  b&anderl~d  . . .”

D ely e v o o r s lt e 1 ,1 ‘i n ‘g Y a n z a k en lis v r ij w e 1
va,n  a  t o t  z  onhqoudbaar  ein o o k  o n v o l l e d i g .
Wij veroorloven ons hier.toe het navolgende aan te voeren:

(11) N’illem  was k n alp e.
Willem van Dalem, heer van Donghen,  knape, zegelt

1383 en 1396 met twee tegengekanteelde dwarsbalken
(Arkel),  in het schildhoofd een b’arensteel  van drie han-
gers (Nass. Dom. inv. Hingman  XXXIV f 379 vo., XXX
f. 378 vo.).

Hij was n i m m ,e r heer yan de Z;wlaluwe.  Op 10 maaFt
1354 was (opnIeuw) (beleend met Zwalbuwe  Willem’s moeder
Beat+  huisvnouw  van (1) Roelof van Dalem, ldie voor haar
hulde ‘deed  tegelijk met #de leerxhul~d~e  Qerza,ke  ‘de gsedleren,  dile
hij tlen Ibehoerve  van zijn vrouw ‘ontvangjen  ‘had. (Vlan Mieris,
Qbatierbek van H’olllaind ,dl. 11 p. 823; Beatrijs  rha:d  Zwlaluwe
needs  vóór hiaar <huwelijk verkregen op 20 juni 13468).  01p  St.
Jansdag  1376 dnoeg  Beatrgs  ‘de Zwalluwe  op laan  de heer sva,n
de Leek en Breda (Nass. Dolm.  en Reklenk. 1 inv. 811),  wa,arna
op 23 jlanuari  1377 diens vrouw Margaretha van der Lippe !bNe-
laenrd  wend na haar ,dood te versterven op lh#aar  zoIon  Otto. Dfeze
Otto van der Leek  droeg Zwaluwe  op la,an  Willem, de jon!gsite
poon van 11 Wil lem van Dongen;  v o o r  ,de no’g  onmonNd,ige
Willem deed op 18 maart 1403 huilde  en leeneed JaFob  bla,,+
taand v a n  O o s t e r h o u t  a l s  vololgd,  cmder var$i&ing  ~IOIOIY
Willem om .binnen een jala,r  na zijn mlonldi:gheid  ifelf hu:llde  en
leeneed be ‘d’oen., hatgaen (geschiedde op 24 mei  1413 (Nass.
Dlam.  en Rekenk.  1  inv .  811) .  D’r.  Dlrossaers  verwijs&,  o n -
danks  verwi jz ing  nalar  de d’ulildelijke  t,ekst  bij Van Mi’elris,  in
$,aar inveabaris  N,ass. Dom. en Rekenkamer van Brjeda 1 op
blz. 136 vader ‘en zoon Willem van-  Dongen.

( 1 1 )  W i l l e m  h,uwde  niet d r ,i e ‘malen,  m.aar shxhts  é&n-
maal n.,m.l. ruiim vóór 1382 jon’kvlrouiw  Sophia van Salmen,  f
nla 1438. Staande dit lhuwelij’k  leefde Willem a&ereenvol.geas
met drie [bijzitten:’

a. van circa 1368-1382  met ,Badelog&  dr. vti Johannes
de Bye, woneade  te Dongen,
Bye, van Goirle.

zoon van Anselmus Jansen de
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lb, van circa 1382-1386 met Elisabeth, dir. lva,n Wericus de
Jonghe en Ehsabefh  Theodoricus’dr.  Sterken ( N . B .  Thesdo-
ricu,s  SICerken  w a s zoNon vain  Elisabeth lansdr.  de Bye, v a n
Gair1.e).

C. kuter  met IJda,  dir.  vam  Jan Meynaerfs  ‘en Engele.

D e  onm~en~salijke  tralgedile,  - ~vo~orstalrling  van Dick  - abs
z’oudlen  (de kindleren  wa,n  Sofie-, van Salmen en ,dile van
Elisabet  Wericusdr,  tin o~nd~erhngle  concunr,entie  afwlsse-
kend  (die  statu.s  wfattig-lofnwettig  g e h a d  <hebben, haeft  z i c h
n,iet  ‘afigespeeld.,  Vermloedelijk  is D’ek  af,gegaglaaa o~p d e
reg,esIteln  nies.  7 7 1 e n  7 7 6  vanD’r.S.W.A.
Drassalers,  Nas~sauxbe D’omein-  ,en R~ekenkam~er  v a n
Breda 1,  (mIaar  ~deze  ragesben  - evenals enige andere,
waarmede wi j  I?n deze studile  werkten - v o 1 d o en
n !i #e,t ,a la n een ‘getlrouwie  weergave van d e a u t h e n -
t Ni ‘e ,k e a k t e n :

aeges,t  n,o. 771 uit inv. no. 583 [betreft een n&terlijke  sen-
tentie van ,de off~ici,a,al  van de bi~ssohoppalijke  curie te Luik
‘ddd.  25 )akt. 1386  Iifn  (de z a a k  v a n  Id’e procurator-fis#cal.lia
(varvol~gin~gsambtenaar)  ‘tegen  Wilhelmus van Donghen.
In ,dteze  (aktie  is, i’n ,teglens~t,el~lin~g  :tot (het  ,rege,st,  in het ge-
heel ‘gleen  sprake van jh u w e 1 ij k e n met Badeloga e n
met Elisabeth: het ‘ging .om het varwek.ken van ki,nderlen
bij ltwee  vrouwen,, #die elkaar .in de vierde  graa$d b~es;tonld~en.
Bn verband ,met de reeds ct,eglen  hsem a,anhangige  tweede
baschul~diging  ha#d Willem ,er belaing bij om dle,ze telaste-
log:ging  lgrif  te ,bek#ennten  juist  ‘omdat ,hlierin  g e e n  splrake
was van eni,g  huwelijk. D.e kerk vano~ordeel~d~e  [het OOUICU-
lbinaat lal,s vo~ort,plantlingsinstituut  en legde ‘des#wege  straf
op, waarbij de v~as,ts~telJing  van ,de ‘vierde  g:raad  een pre-
ventieve werking ‘hlsd  tegen eventuele lhuiurelijken  fussen
de kinderen van dile ooncubinen.

Teglen  (dezIe  a~chtergrond  moet mfen (de  twee prolcessen  in
ondeclin,g verbanrd  beslcho’uwen.

r e g e s t  ao, 7 7 6  uiit i1n.v.  nlo, 5’83 bietrefst  elen  senben~ti!e  d.ld.
11 #dec. 1386 ((de  proicesslen  h.ebben nsgenosg  ~gelij,ktijd~i~g
g e d i e n d )  van ,daz,elfde  officiaal in de z’aak  van ~dez~elf~de
pnocuratlor-fiis,clal,i,s  tegen ldIeaelf~de  b~eklaag~de.  In dit proces
werd Willem van Dalem, beer ,van Dolngen,  knape, -
geheel ,anjdecs  ,d,aln het regest vermeldt - b~asbraft  weglens
het aangaan van een cland~es~ti~en  huwelijk met Elisabef,
ofscholon  hij wattiig  herikkelijk  gahuwfd  was met SophiB  en
d ,i t w,ettig huwelijk ~d~o~or  die  kerkelijke riel&ters niet was
ges,epareend. Tot verweer had Willem ,a.angevoerd, dat hij
acht~e~raenvo~lgens  Itot oonculbDin~en  ge1ha.d  hed  B a d e l o g e ,
15 jaren llang, en Elisabet, ,drie  tot vi,er  jaren lang, en bij
b’etidlen  kinderen verwek’t had, tecwijl hij wettig kerkelijk
gerouwd  was  ;met  Sophih, die nolg  z i j n  wettilge vroluw
was, In ‘dit verweer tg,af hij olok n~auwkeur~ig  die  velrwant-
schap tussen Bàdeloge  en Elisabet aan:

Johanfles  dictus Bye, van Goirle

I
I I

Elisabeth 5. Anselmus

4 &
Theodericus  dictus  Stkken 6. Johannes dictus  Bye

J J
Elisabeth x Wericu,  Jowghen 7. Badeloga Bye.

.L
Elisabet Wericusdr. .I

Waar
tussen 1

in de sententie sprake is van verwantschap
. Elisabeth Wericusdr. en 7. Badeloga Bye in AP-_

v i e r de graad, heeft de Officiaal de graden berekend
door de geboorten te tellen aan de langste zijde van bo-
venstaand schema. Daarmede  werd het Germaans recht
toegepast. Naar Romeins recht zouden de graden bere-
kend moeten zijn door het aantal geboorten tussen de
ene blomedvelwante  en de naast gemeenschappelijke
stamvader te vermeerderen met het aantal geboorten
tussen die stamvader en de andere bloedverwante, het-
geen in bovenstaand schelma  een verwantschap in de

140

z e v em n d e graad zou opleveren. Mr. L. J. van Apel-
doorn ..Geschiedenis van het Nederlandsche Huvreliiks-’ ---.l---

recht”,“1925 leert, dat de Kerk huwelijken tussen bloed-
veirwanten  verbood en, dat paus, Gregorius 111 in het jaar
732 de, zevende graad vaststelde als grens der bloedver-
wantschap. Merkwaardig genoeg nam de Kerk aan, dat
onder de zevende graad te verstaan was de bij elk volk
geldende wijze van verwantschapsberekening. Deze
discriminatie maakte voor WiZZem  echtelr  niets uit, om-
dat zijn concubines zowel naar Germaans recht als naar
Romeins recht binnen de grens van de zevende graad
vielen. Indien, in bovenstaand schema, BadeZooa  é’én
generatie jonger geweest zou zijn op no. 8 in de-reeks,
dan zou WiZZem  volgens Romeins recht vrijuit msar> -----
volgens Germaans recht niet vrijuit gegaan zijn!

De genealoog, die in enige middeleeuwse akte de term
,,vierde graad” ontmoet, zal zich rekenschap moeten
geven van het toegepaste juridisch begrip. Ditzelfde
verschijnsel signaleren wij hieronder t.a.v. het begrip
,,mondigheid”  in de loop der middeleeuwen.

In de ~lo~orp  van d,it opstel zul:len  wij berekenen, hat Willems
wetit@e Z~O~OXIS  joagler  w a r e n  $an zi jn bastalaaden.  M’en m a g
weljhaa,st  aannlemen, dat Sophia van Salmen al,s  jong kin,d  aan
hem was u,iitlgehuwelijbt  en Willem in af,waohting  va,n  haar veil-
wasserxheid  de ihtrwelijkspraktijk  lyeoefsend  hiaeft  m)et  zijn c o n -
cubines. In akten na Ide  af~dankirng  va,n  deze vrloluwen  figureert
Sophia als wett’ige huisvrouw met de su&ehe  ,t,oevoeging: in
volle bsdde !

Uilt vo~ormal,d  huwelijk met Sophia van Salmen:
1.  Ermzout.

1450 jonkvrouw Ermsoud  dr. van Willem van Dongen
‘doet ten behoeve van haar broeder Roelof afstand van
haar aanspraken op de hoeve de Lichtenberg onder
Dongen-Tilburg (‘s-Hertogenbosch r.a.  no. 1220 f. 255
vo.); zie verder Dek t.a.p. 11 1.

2. Roelof, volgt 111.

3. Willem van Dalem, bnape, hteer van Zwaluwe en Dlon-
gen,  gleb. 1393/‘95,  si_ 27,/28  juni 1438. Zo~al,s  wij boven
aantoondien,  v e r k r e e g  h i j  Zwalluwe  niet alls laenvolger
van zijn ‘vader - llezin,g  van Dek - nmar als, :leenvolsger
van Otto van de Lack. Hij ‘antvinlg  ,de Ihlerlijkheid  Dongen
met de Ih,oeve  Li~ch~tenberg  ,bij lieven van zijn vader op
rekerrinig  van 40’.000  ~en~gelae  Lob&, dlie  zi jn vader hem
sc,hu\ldig  was ,  ‘otp 1 2  j a n u a r i  1 4 2 2  (N,asls.  Dmein-  e n
Rekenk. van Breda 1 regesten 1160 en 111611  I,nv. MO. 497).
Voliglens  td,e  akte van hel~er&g  met Zwdunve ‘d.,d. 18 maart
1403 was ,hij  d,e jongste zoon ‘van  Willem en Sophia. Wij
koppIelen  zijn geb~o~ortej~aar  1393/‘95  atan, zijn l’eenrechte-
lijke man#dig.heid  in 1413, Ze over Willem verder  Dek
t.a.p.

De leeftijd van leenrechtelijke meerderjarigheid is in
de loop der eeuwen veranderd. Voor Brabant noemt Ga-
lesloot, ,,Inventaire  des -4rchives de la Belgique, Cour
féodale de Brabant” 1 préface p. XLV, de leeftijd van
20 jaar, kenlijk volgens een bericht van na 1600. Voor
het Sticht gold in de 15de eeuw de leeftijd van 18 jaren;
zie A. Joha. Maris  ,,Repertorium  op de Stichtse Leen-
protocollen. . . 1 De Nederstichtse Leenakten (1349-
1581)” inleiding blz. X11. Het Hollands leenrecht zal op
dit punt niet afwijkend geweest zijn, en dit was van toe-
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passing op de Zwaluwe.  Beelaerts in ,,Praktijk van het
Geldersch leenrecht” laat deze praktijkvraag onbeant-
woord. In de tijd van Karel V ging de drempel van mon-
digheid omhoog tot boven #de 20 jaren. Gaat men daaren-
tegen terug naar 1300, dan moet men aan een lagere
grens beneden de 18 jaren denken. De hoge grens van
25 jaren voor meerderjarigheid in het algemeen kwam
over uit het Romeinse recht en was niet van vaderlandse
oorsprong. De moderne Nederlander neigt weer tot het
recht der vaderen, en noemt zich daarbij progressief!!

Voor de genealoog kan de leenrechtelijke mondigheid
- mits deskundig gehanteerd - een doeltreffend hulp-
middel zijn voor 1eeftijds:bepaling.

4.  Jan,  vol,gt  IIIlb~is.

De voNlgord,e  ‘in anei~enni,te,it  mvaa  #de broeders, Roelof, Willem,
Jan iolijkt,  in alansbui~tinZg  op lde  voormelde  a,kre van ,beleninig
met Zwaluwle  d.d. 18 maart 1403, verv’olgens  uit een akte van
nadlere  verdehng  van #d,e v a d e r l i j k e  nal~a~tensc~h~ap,  w a a r b i j
Willem van zijn broeders Jan de jolngste nloemt,  en Roelof en
Wdllem  gezalmenlijk s;praken  van hun jongste biroer Jan ( NUSIS.
Dlom. en Reken#k.  Eredia 1 regest 1189 inv. 497 a” 1422/‘23).
Roelof was alls ‘oludste  kenllijk  vernoemd naalr  zijn grlolotvad.er
Roelof, hij olverilead  ,in 1479 en ,moet  dus slec,h!ts  ~en~k~ele  jaren
vóor  Willem, vern~o~em,d  naar gro#otva!dier  Willem van Duven-
voorde, circa 1392 gebloren  zijn; Jan, de joagste  broeder, n,a
1403.

5. S i m o n e .
4 sept. 1422 Symone,  dr. van Willem van Dnlem, heer

van Dongen, transporteert op haar broeder Willem van
DorAgen  al hetgeen zij geërfd heeft van haar vader en
erven zal van haar moedelr  Soffye  van Salmen  (Nass.
Dom. en Rekenk. Breda 1, regest 1171 inv. no. 509).

6, Bea t r i x .
Zie verder Dek t.a.p. 11 10. N.B. De volgorde van de

dochters, onderling en ten opzichte van de zoons, bleef
ons onbekend.

Ut het c~onc&inaat met Badeloge de Bye (circa 1368-‘82)  :
V~oligen~s  de processtukken a” 1386, boven bespirok~en,  heeft

Willem bij deze vrouw kindreren  verwekt; die wij echter ner-
gens verder verm#el!d  vlondlen.

I_Iit ,h,et conc&inaat  met Elisabeth Wericusdr. de Jonghe
(circa 1382-1386)  :

Jan, vol:gt in h.oofdisttuk  IV, 3 1.

Van de viNer  dloior Dlek  t.a.p. #genoemde erlkende  bestlaarldlen
bij Elisabeth: Jan, Floris, Jan en Roelof, lis alSeen ,deze  Jan (de
ourdst,e)  ‘bewezen zoon van Elisabeth. Dat hij haar enicge  zoon
geweest ,i,s,  vah #o.m.  af te leiden ulit  bd,e verdeling d.d. 16 dec.
1422 van ,de n,ala,tenschap valn zijn vader Willem van Dalem,
h e e r  valn Dorqen,  walarbij  .spaalke  is van een erfpaoht  ‘van elf
muld roggce,  [drie  Jan van. Ghilse (ondIer  deze  ‘naam  komt hij her-
baal,delijk  voor, vermoed,elijik  vanw’ege d’e ,erf~go~ederlen  der V a n
Dalem’s einder Gilse) en zijn mtosder  verkreglen  haddIen  uit de
Liahtenberg  (Nass. Dlom. en Rekenk. Blredla  1 regest 1188 inv.
no. 497); ook ,in latere  akten komen geen aadere  kinderen van
Elisabeth voor ‘en ‘treden a1lleen  Jan%  kind,eren a!ls lenige deel-
gierroten  op. Gezien de ,volgonde  Jan, Floris, Jan, Roelof in d e
akte van 218 mei 1397, welke wij ‘bij Roelof uitvoerig zullen
behlandelen,  delen wij voorshands Floris #in !bij de ‘decde  bijzit.

U,it het aoncubinlaa.t  mjet  ZJde Meynaerts (n#a  circa 1386):
c 1. Floris, scholier op het b’isschoppelijk  college te Luik

1397, leeft nog 1435.
Andters dan Dsek t.a.p. ‘onder 11 3 veronjderstielt was hij ni,et

de stamvader van ‘de ttmak  Van Dongen te Tilburg, waa;ronder

& naam Floris o’ok voorkamlt; zie vo’olr  deze tak hmoof’dstuk  IV,
9 2.

Mathijsdag 1435 Roelof Robbrechts van der Wysschel
promisit Florys  van Daiem de bastaard van t Willem
van Dongen. (Oisterwijk, r.a. no. 149).

c 2. Jan,  volgt in h,oof&u~k  IV, 5 2.

c 3. R o e l o f ,  soholier  ‘op het ~bis~schoppelijk  coil;lage  te L’uik
1397, tr. vóór 1408 N.N. Wij vonden geen ,enketle  steun volo,r
Dek’s  verondenstelllin~g  t,.a.lp. onder 11 5, dat uit hem een tak
Van Dongen te Breda stamt: zie voor B,redase  bastaarden
Hoof,dstuk  IV 4 4 B 1 2 en 4 4 F.

Dek maal& ‘geen gebruik van het door hem ‘gegeven regest
in dit maandblad jaargang 19166 (k, 377) ,,ann,o 1423 Jan ge-
,,heten Van Donghen  natuurlijke zo’on  Willem’s van Donghen,
,,die hij verkregen had bij IJde Jan Meynaertsdr. ver:ko#opt  sen
,,Symon  Melia Vrancken een perceel in Goirl tussen Jan van
,,Donghen  en Willem Posteel zij!ns  ~broader~s”.

Ook ‘dit regest is corrupt, men lseze  (de  authentieke  ak.te:  ,,d,ie
,,bartelomei  a” 1 4 2 3  J a n  gehleten  van Donghen  natuurl. zo’on
,, Willems van Dongen, Idie hij gekreglen had bij IJde Jan Mey-
,,naertsdochter ‘heef,t verkochlt  ,aan  Syrnon  natuu~rl.  zoon Wou-
,,ter Bra,cx Mmaeszn.  een  rogge  erfmpac,hts  . . . u i t  en  van een
,,perceel  5 looppensaet . .
,,Willem  , . .

. ‘d’ie Jan ~V~OIXS.  ‘gekregen lhad jegens
(onleesbaar) g&gen  8iIi-i Gom1  ‘in lh#et  ‘erlf  Jans van

,,Donghen  voors. en Willem Posteel zijn zwa,ger” (Oosterwijk
p.a. no. 144 f. 88).

Daargelatlen  ldeze rec~tlificat~i~e  lbewijlst  deze akte, ldsait deze J a n
een zoon was van ZJde .Meynaerts.  Dek verwijs#t,  t.a.p. ‘bij 11 5
Roelof, naar invenltaris Drossaers regest no. 948. Dlit  regest
betreft in inventaris no. 507 de akte d.d. 27 april 1408, waarbij
Roelof natuurl. zoon van Willem van Dalem, lh,e,er  van Dlon)gen,
asan  zijn vader verkoopt allIes  walt  ‘deze  hem bij zijn huwelijk
meegegeven of lbdoofd heeft. Va,n :b’elang nu is’,  (dat dezIe  alkt’e
bezegeld werd door de oorkonlders  Robbrecht van der Wisschel
zijn neef ,en Jan Meynaert z ij Sn  o ‘0 m.

O,om Jan Meynaert ‘en moeder IJde, kinderen van t Jan Mey+
naert en Engele  ver’kocht,en  2 aug. 1418 en 14 a,pril 1439 lan-
derijen, steden sen  huis onder O’erle paroohie  T’ilburg  (Oister-
wij’k  r.a. nos. 143 ‘en 152).

Voort’s  deelt Dek mede, dat deze Roelof op 24 sept. 1406 de
tonsuur verkreeg, maar vollgens  de inhoud van d,e  akt#e  werd
deze gu,ns,t  verkregen  door Roelof van Dalem Willems  zoon
,,(de l e g i t i m o  thora  procrela~to”,~m.a.w.ni&~deze
bastaard, maar Willem’s weittiige  zoon uit het huwelijk me,t
Sophia van Salmen!

Op 28 mei 1397 verzochtten  Jan, Floris, Jan en Roelof, olm,
Mettegenstaande  hun geboorte, tot de ~gees~tdijke  wij.dinlgen  t#e
worden toegelaten (Nass. D’om. en RekenL  Breda 1 inv. nlo.
591 ), volgens de tekst: ,,ex SparIte  Johannis, Florentii, Johannis
et Rodolphi  filiorum Wilhelmi de Dalem, f r ,a t r u m c a r -
n a 1 i u m. De Ilaatste twee wloorden zijn een kernachtige om+
schrijving  van de betrekking #tussen  zoons van verschillende
ongehuwde moeders, die ldus rechbens  geen broeder van el-
kander  z i jn ,  maar  d ie  elikaar  dloor  een gemeensch,a,prpelijke
vader  i n d en v 1 e z e als lbroadiar  bestaan. De viNer  verzoe-
kers  waren  vollgens het sekwiest ,,sscolarili”  in die dioclees  Lui,k.

De z.g.n. lagere wijdingen verplichtten niet tot het
coelibaat;  men kreeg wel toegang tot de wetenschappe-
lijke studie der geestelijkheid (de universiteit van Leu-
ven bestond nog niet! j. Vereiste was: de status van
wettigheid; bastaarden konden dispensatie verkrijgen en
bereikten daarmede  in het oog van de wereld het quasi-
aanzien van wettigheid. Kenlijk  streefden de bastaarden
Van Dongen één en ander na, immers vast staat, dat geen
van de vier in de geestelijke stand getreden is.
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111. @dolf W 22i ems van Dalem van Dongen, ,geb.  ciroa
1 3 9 2 ,  knaple,  h:eer  ‘van  D’oangen,  saho~lier  op ,hmt hi~ssaboppelijk
oall,ege  te husk en clericus 1406, t ma&o 1479, tr. Blneda  vóór
1428 jcmkvro,uw Jutfa  van Diemerbroeck van Vleufen ex xnatxle
Swana, -f vóór m,aart  1463.

Op 24 sept.  1406 verleenide Heinricus.  bi~s&op  van Syd’on
in hoed,aniglheid  van vicariils  i,n po’ntificalibus  van ‘de  elect v a n
Lu’ik dae  tlonsuur  aan Rudolphus van Datem scolari~us in he,t
ldloceas  L’uLk,  aetatils  l~eg~itilmae  e t  ,dle lNeglitlimo  mt/horjo  plrucraatus
(Nas’s.  Dlom. en Rekenk. Blrada  1 jrageslt  935 inv. no. 592).

Volgens Wetzelr und Welte’s ,,Kirchliches Lexikon”,
artikel Tonsur, was de tonsuur oorspronkelijk verbonden
met de eerste van de vier lage kerkelijke wijdingen, werd
echter in de loop der middeleeuwen geheel los daarvan.
De minimum leeftijd was 7 jaren (- aetatis legitimae),
dit in verband met het gebruik om jongens al heel vroeg
als aspiranten in de leer te doen op een bisschoppelijk
college. Degeen, die de tonsuur ontving, werd hierdoor
clericus, echter, zonder verplichting een geestelijk ambt
na te streven. De verplichting tot coelibaat  kwam pas
na de hogere wijding tot subdiaken (c.q. gevolgd door
wijdingen temt  diaken en tot p,riester).

Rtidolf  verkreerg  die  heerilijkhe?d  ~D~oNn~gen  ui,t die  deliuxg  d . d .
29 juni 14388  met zijn bnoeder Jan van. de aala;fiens~&ap  van hsun
baorer  WUem, t 1438, en ld’e  )h,owe  ,d,e ti&e&erg  bij koop van
zijn bnoader W#Zem d.d. 1 maart 1424 ~ingevol~ge  verdel:inIg  van
de vaderlijke nalatenschap (Nass. Dom. en Rekenk. Breda 1
rag. 1376, ilnv.  no. 500, en reg. 1196 inv. Ino. 497). Hij s~l~o~ot  te
Bjceida  buiiten-ikerlelijk  zi jn huw,elijk mlet Jutfa, vo\ornoamd,,  e n
cmde&el~d tevens een ‘bijzit  genaamd EngeZ.

Destijds was, een bluitenkerkelijk huwelijk wettig in het
kanoniek recht. Bij gebreke van kerkelijke solemnisatie
zag de kerk zich ongaarne de emolumenten ontgaan in
geval van gegoede huwelijkspartners. Bovendien gaf zo-
danig huwelijk aanleiding tot misbruik en onzekerheid
(waar lag de grens met concubinaat, vooral bewijsrech-
telijk?). Meer en meer ging de kerk ertoe over derge-
lijke huwelijken te keren door deze afkeurend te diskwa-
lificeren alsI c 1 a n d e s t i e n e huwelijken (het kano-
nielke  recht ten spijt) en zelfs te beb’oetën.

Zo lag de situatie1  ten tijde van RoeZof.  Dit beleid werd
gelegali,seerd door de beroemde kerkvergadering van
Trente (1545-1563) in het decreet ,,Tamesti”  (Sess. 24
caput 1,.  de ref. matr.), waarbij gedoopten onbekwaam
verklaard werden (het kanoniek recht bleef dus formeel
van kracht in principe!) om een huwelijk aan te gaan
anders dan ten overstaan van een priester (= kerkelijke
solernnisatie) . Hoewel Philips 11 de landvoogdes, Marga-
retha van Parma, aanspoorde het concilie van Trente
in de Nederlanden te doen respecteren, bleef invoering
in deze kerkprovincie achterwege vanwege de invloed
der Reformatie. Bij het jongste rooms-katholieke con-
cilie kwam dit alles weer op losse schroeven te staan,
het oude decreet verviel en een nieuw in uitzicht gesteld;
over de interim-toestand schijnt de Romeinse Curie van
inzicht te verschill’en  met het Nederlands Episcopaat.

RudoZf&  edhbgenote Juffa  m o e s t  h’et vaid ruimien  voo’r  z i j n
ccrna&ne  Engel ,en zolcht  haar tlo’evluaht  #in hlet  %cht  bij haair
moerder.  A6daar  slpande  zij aen pr;olces  tegen Rudolf  alan, o m
blaar  poisitie  van wettige vrloluw te herwimnlen;  zij ve;rzoCht  en
verkreeg  leen  deolaraboire  s~entient,ie  van de loif’ficiaal  vm Luik
,op 18 sept. 1428 ( Nass. Dlcxm. en Rak’enk. B:radla  regest  1 2 4 1
inv. no. 588). Dtr. Drossaers lias, in ‘dezie  alkte  - blijkens ‘~1o~olr-
meld regest - :

, ,De officiaal van Leodium wettigt het huwelijk van
,,Jufta van Dyermerbroeck van Vloten met Rudolphus
,,van Donghen  ridder, mat beval $et  blinnen  veenti.en  dIagen
,,ke&elijk  te doen ~vollltrekken”.

D’aaagelatien. ‘dat Dir.  Dnossiaecs  bat woord ,, anmig,er”  in de

laktie ve~ta~al~t  met ,,riidlder”  in pila,ets  van met ,,,knalpe”,  lijdt haar
t~aamiinoloigi,e 1,. . . wett igt  bat huwelijk . . . met  beval helt  ker-
halijk  te dolen  voatrekken  . . .” juridisch a,a’n  iinwendwge  tegen-
strijd~iglhei~d,  immers  een kerjkkaiijke  wsttigli’ng  kan nliet  v o o r a f -
gaan aan een kerkelijke v ‘0’ 11 t r ,e k k i n g ! H,et  declara,tioi:r
van ‘de ~o~ff~ctiaall  van Luik hield i,n: de ~vasbst~dhg  van h’et wetitig
buiten-tkarkelijk  v&rokken  Ihuwlelijk,  met bevel t!ot k e r k e l i j k e
s~olamrxi~satie,  ‘dit laaitstie  omldat  par,tij#en  ZUUCS. olverreen~geko~men
w a r e n  e n  Rudolf:  dlaarmad’e  in  gebreke geblIeven  wars. Elen
b o e l t j e  wend qgelegd  tartzake  bat ,,clan&stiien”  huw,eJijk  (zh’e
o’nzle  b~esch~ouwin.g  over ,,clandNestiien”  hi,&oven  ) .

De sententie van 1428 is vooral belangwekkend, omdat
men e#r een zeldzaam nauwkeurige be#schrijving  in vindt
van de formules van een wettig buitenkerkelijk huwelijk
in de middeleeuwen. Met deskundige bijstand halen wij
uit de tekst aan, dat RodoZphus  te Breda verklaard had,
ten overstaan van getuigen:

,,JzLtte  ic gheve u hier mijn kerstelyc manlijck trouwe”
en Jutte, in antwoord:

,,RoeZoff ic gheve u hier oec mijn kerstelijc wijfs trou-
we”. Late’r,  ten huize van RucZoZf te Dongen, hadden
partijen in tegenwoordigheid van Jutta’s moeder Swalze
en vele’  andere getuigen verklaard een kerkelijke solem-
nisatie te willen na beloken Paschen, maar dit was niet
essentieel.

Zo kwam dan een buitenkerkelijk wettig huwelijk tot
stand door enkele wilsovereenstemming van partijen, in
bijzijn van enkele getuigen, volgens voorschrift van ka-
noniek recht. Zoals blij iedesr  huwelijk, was de voltrekking
rechtens Das Derfect door de biislaar>#.

En, wat bereikte Jutte met deze sententie? Booth ver-
haalt : ,,RudoZf van. DaZem heere van Donzen troude a0
1432 den 6en feb#ry Joffr. Jutte van Diermerbrouc,  leef-
den toch tesamen a0 1458” (R.A. Utrecht, handschr.
verz. inv. no. 378, Dr. Cornelis Booth ,,Genealogieën”
smalle boekjes dl. 9, blad 937 no. 15). Waar deze datum

,6 felbruari  1432 hier niet anders kan betreffen dan de
kerkelijke solemnisatie, moet Roeiof de termijn van 14
dagen, gesteld in de sententie van 1428, nog wel heel
lang hebben weten te rekken. Te oordelen naar het over-
lijdensjaar van de stamhouder Joost, lijkt diens geboorte
ook bepaald niet overhaast verwekt te zijn!

Usit  voarmel,d huwelijlk  ‘met  Jutfa van Ddemerbroeck:

1.  Joost ,  vol,gt IV (hofolfldsltuk  UI), d’e  tak Doln’gan.

2. Odilia, zile  Dek t.a.p. 111 2,

3. Johanna, z,ie Derk  t.a.p. 111 3.

4. Cornelia ar, Wemmer  Sweerts, uit wile  Van Dongen’s iln
vrouwelij~ke  lijn te G,eentrulildemberg,  zie Dek t.la.,p. 111 4;
zij $ 1518-1520.

Dek noemt nog onder IIIbis 4a een Cornelia, die echter
hier thuis hoort.

Lenen van Breda 8’ 1474: jouffr. Corneria  Roelofsdr.
van Daelhem heere tot Dongen houdt in leen de hoeve
ter Beversluis met huis en rechten te Ginneken (NasIs.
Dom. inv. Hingman  no. 1010).

23 febr. 1502 jouffr. CormeZia  Roelofsdr.  van DaeZhem
alias van Dongen.  met Jan Jan Pauweis  haar voogd doet
voor schepenen van Ginneken afstand van alle aanspra-
ken op de goederen van t heer Aert de Ram (Breda r.a.
no. 415).

11 se#pt.  1509 jouffr. Cor%eZia RoeZofs  van DaeZhem
gelheten  van Dongen met Willem Vlaymans  haar zwager
en voogd verkoopt 5 bunders heiveld te Alfen (Breda
r.a.  no. 418).

24 apr. 1514 en 28 mei 1518 jouffr. CorneZia  wijlen
Roelofsdr.  van DaeZhem.  die men noemt van.  Donaen.
verkoopt land te Ginnek& (Breda r.a.  nos. 423, 425). ’

9 spr. 1521 Cornelia van Don.qhen  huisvr. Willem
Bertei Rombouts (= de door Dek genoemde dochter van
Cornelia RoeZofs  en Wemmer  Sweerts) verkoopt 4 bun-
ders te Ginneken (Breda r.a.  no. 428).
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5. Floris, nog cmmondi,g in 1 4 6 3 .
3 mrt.  1463 Aelbert Laurens van den Rul kent schul-

dig 10 loopens erfpacht aan Roelof van Daelhem, heer
tot Dongen, ten behoeve van Floris Roelofs wettige zoon
van Dongen onmondig, welke erfpacht den kinde voorz.
bevallen is in broeder en zusters deling uit en op de be-
huisde stede daar Aelbert nu woont (Oosterhout r.a.  no.
258).

I_Ii,t Roelof’s  coaculbinaat  m’et Engel:

]an, Celie, Floris en Peter, volgen in hoofdstuk IV 4 3.

IILbis.  Jan Willems van Dalem van Dongen, geb. c’irca  1404,
k e a p e ,  h e e r  van Zwarluwe en v’an Ter B’0nc.h (Obstlerwijk),  $
om,str.  nov, 1448, begr. te ‘s-Hant~ogenlbas~ch  op helt ‘koor ia die
klloosterkeak ‘der Plredikiheren,  tr. 1’ ((huwel.  ‘voorw.  Besoyen
8 jan. 1432) jonkvro~uw  Catharina van Besoyen, fir.  2’ circa
1437 jonkvrouw Margriet van Haren, dr. van Jan en jonk-
vrouw Janneke, j- nla 1478.

Over de eerste vrouw en de dochlter  Beatrix handlelt  uitvoe-
rig Mr. F. A. Ho~llemsn ,,Dlirk van Assendelflt,  s&olut  v a n
Blreda, en de zijnen” (uilágave  Thi,eme, Zultphen  a” 1 9 5 3 ) .

De datulm  van biet  2de huwelijk is afgdeifd  uit d,e leenrech-
telijke  mcmdi~g~hai~d  van 18 jsaar  daoa ‘de  ouldstle  zooln  Jan bere&t
hololgstens  één jaa,r vóór 29 maart 1457 (‘zie ~o~nze  bNes&ouwinrg
over lsenrec~h~tdijk~e  m~olndighiei~d  in ‘de aantekening ondier  11 3
Willem Willems van Dalem).

Hij er6de kiraclhtlen,s  tesitament van zijn bao’er  Willem (d.d. 26
juni 1438 hulis en h~eerlijkh~ei~d  ‘van Dongen, en de heer1ij~khei.d
Zwaluwe;  tinuf reeds op 29 juni 1438 een nad,eru  regeling met
zijn broeder Roelof, waarbij hij de Zwal,uwe  lbahielld  en Roelof
huis en ~hleerlijkbai~d  van Dlongen  verkreeg (Nass. D,om.  en
Raluenk. Breda, regesten 1375, 1376 inv. nas. 499, 500); be-
leenld  met Z~w,al~uwe 26 mlaart  1439 .

H i j  ka&  [bIegin 1 4 4 3  v a n  G~o~dechalrk  Roesmont  ( g el,d-
schieter van lde  vorige ei,gienaar  Jan van Entgelen  natuurli jke
zoon van i_ heier  Aart R’ovier  iinvestiiet  van Bnplen,  tevoren Aert
Claasz.  R o v e r ,  ri,dder) v o o r  2 1 5 0  phithips  sclhilden  hett  gaed
Tser  B’arch ‘te Oisterwijlk  mlet  hulis, m~o~lens~,  moeren, landerijen,
cijnsen,  breuken en verdor  ~tlo~eb~ah~olnen,  een vorl  B&ants  leen
(zmie uitvoerig Mr. G. Blerkelm,an:s  ,,Dle  Kleine Meyerij” jrg.
XV en  l!a décla~raltion  die  Roelof  de  Dalem ‘dit de Donghen
pom  le flief  T#er  B#oroh et aultres,  à Olist,erwij;k  a0 1 4 9 4  b i j  L .
G!al(e&olt ,,Ilnventaire  des larclhivas  de la tour f éo&le  de Blra-
banlt”  11 p. 186 no. 2~6~0~9). D aar Dlek  in Ned. Leeuw 1966 het
baz,it  van  T’er Barjoh  n&t venmelldt,  latlen  wij htier  ,en.ige  clesbe-
tref flende  regesten  vo#lgen  en aog ~enkel~e  personalia:

25 febr. 1443 Godschalck Roesmont verleent kwijting
aan Ja% va,n  Dongen zoon van t Willem van.  Dalem heer
van Dongen voor 1000 philippus schilden in mindering
op 2150 philippus schilden terzake koop van het goed
Ter Borch en de molen te Oisterwijk (‘s-Hertogenbosch
r.a.  no. 1213).

31 okt. 1444 en 7 feb’r. 1448 Paulus van Haestrecht
heer van Venloon  en Jan van Dongen natuurlijke zoon
van Wilbm. van Dalevn geven aan Godschalck Roesmont
een obligatie van 1100 philippus schilden ten behoeve
van Jan van Donaen zoon van t Willem (‘s-Hertogen-
bosch r.a.  nos. 1210 en 1218).

26 iuni 1448 Jan Willems van Don.qen  koopt de wind-
molen ,,ten Vonderen” te Oisterwijk- (‘s-Hertogenbosch
r.a.  no. 1218).

12 juni 1448 Johannes van Dongen man en voogd van
domicella Margriet dr. van t Johannes van Haren geeft
een obligatie aan haar broeder Willem van Haren
(‘s-Hertogenbosch r.a.  no. 1218).

26 okt. 1448 Joannes de Dalem alias de Donghen,  ar-
miger, en domicella Margaretha de Haren, echtelieden,
schenken aan de Predikheren een korentiende uit hun
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goederen te Oisterwijk voor jaargetijden voor zich en de
hunnen. Johannes werd begraven op het koor der kloos-
terkerk van de Predikheren te ‘s-Hertogenblosch (Jac.
Brouwer O.P. ,,Chronicon conventus Buscoducensis or-
dinis Praedicatorum”) ,

18 juni 1449 juffr. Margriet van Haren wed. Jan vati
Dongen zn. van t Willem van Dalem heer tot Dongen,
en Roelof valz  Dmgen zn. van t Willem van. Dalem als
momber van de wettige kinderen van juffr. Margriet
voorz. (Oisterwijk r.a.  no. 157 loslse akte bij blz. 8).

26 apr. 1454 overeenkomst tussen Berthoat  Back en
joffr. Margriet wed. Jan van Dongen. omtrent de mo-
lens in de parochie Oisterwijk (‘s-Hertogenbosch r.a. no.
1224).

1456 cijnsboek van Gilse: de erfgenamen van t Jan
van Dong-en beemden in de Gilsche Vucht neven Roelof
van Dongen tevoren juffr. Beatrijs van Dalem (R.A.
‘s-Hertogenbosch, archief Prins Frederik no. 108).

12 mei 1469 ban, Willem en Roelof, gebroeders, kin-
deren van t Jan van Dalem beloven hun mo’eder  juffrouw
iMargriet varL  Haren wed. van Jan voorz., terzake de
tocht die zij in erfrecht bezit, een mud rogge jaarlijks
erfpacht uit een akker ,,de  Mdeneynde” in de parochie
Oisterwijk (Oisterwijk r.a.  no. 175).

Uit het huwelijk met Margriet van Haren:

1. Jan van Dalem van Dongen, ,knape, geb. oima 1438, heex
v a n  Z w a l u w e ,  woonjde a” 1477 #in den  Ham (= ,,sde
dertig bunderen”) .te Dloingen,  kast&& van S~uhoon~ho-
ven 1479, f 1479-1480, ‘tr. (huwel. vo101rw.  6 niov.  1473)
Mar ia  Ruychrock van de Werve, wow,w van Mi&lel-
hlarnis,  dr. van Philip en janna  van Schagen. Kinderlloos.
Zie nader Dek t.a.p. k. 398-399. Hij  had natuurli jke
kinderen bij Alyt iansdr. Rijcksen:  Cornelia vermeltd  door
Dlek, en Jan, vollgen  in hoofmdst:utk  IV 9 4 A.

2 .  WdZZem,  voltgIt  IVtbis  (#hfoofd\stluk  111)  ,  die  stak Zw!aluwe.

3. Roelof, volgt IVtter (hoaf~d~stuk  111), die tak Ter Borch.
Uit Jan Willem’s conculbinaat  met N.N.:
a. 1. Dirk,  volgt  hoofdstuk IV ‘$ 4 B.

(Slot volgt.)

BOEKBESPREKING

T h e  S t o r y  o f  t h e  Bosanquets,  #dloolr Grace
L a ‘w 1 e s L e e. Uitg.  P~hilhm~ore,  Canterbury, 196’6.

Dsit  werk gleefit  ons nliet  al’leen  lde  geschiaden~i,s  van ,de ialmilie
Bosanquet uit Languedoc sedert lhaa#r  komst ‘in ~Engelland  in
1,686,  maar ook een goed beeld van een fam~i~~i~ah,i,s~borii,s~~h  pla-
troon #dat  op zoveel Hugenotien  g~a&uht~en  in Engelland  van
6oepassin.g is. H,et  is geschreven mlet  het bekende Engel,se  talent
voor  biagrafisohe  gesnhireclschrijvilng,  wtaarmee bii~ogr~afbsch,e  en
glenealolgische fIeit(en en dfata,  en Id&ta\i,ls  uit ,de sfeer  v a n  d e
p&te histoire op een gedegmen  stramien van ,de algam~en~e  htis-
totisoh~e achtergrond van lbet ~b~etreff~errde  rtij~d~sbestek,  verweven
worden tot een verhaal #dat  leesbaar is ook voor hien drie met
daze falmilie  ,niets  te malken  ~h~ebben.

Hfet  opent ,mNet  een intiemasan~te  anailyse van d.e gesc$iedeni,s
en ‘de gevolgen van #dme vervolg,inglen  #der  Hngenotfen  ‘in Fra,nk-
rijk, met name weerspi’egeld  in de emigratie  naar E+ngdan\d.

Ulit  een wat summier en ,niet zleer  gedacu~m~enteend  overzicht
van ,de gen!era,ties  vóór d!e emigraltlie  l,eren wij dat ‘de famil ie
reeds ,in de eerste hldft van de 16de eeuw land lxirat  in C&gnac
en idlat de gebro~aders  David ,en Jean, [dile ‘na lde  herroeping van
het Edict van Naurtes  naar Enlgellanld  amigcenen, tjot  een mIaat-
slchap!pelijk  ;aalnzienllij  k milieu behoorden,  zloals  ‘de Katiho’hiek  en
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Jansen van Dongen, t ~XI 1552, ibegraven  hop  het hololgkw>r  in de
heak van Dlomgen  onfder  een zserk mat :bet  ArkeZ-Iwq.zn.  H&
ge&adht  ~sp~l’itist  zidh ,hi:er in ,daie tiaikken,  tiader  melt  ibahoud  van
de Boemala,m  Van Dongen, lbe weten:

de tak D o n g e n, volgt IV JOOSC,
de tak 2 UT a 1 u w e, vollIgt  IVlG  Willem,
de tak T #er B 01 s c h, vollgt  IVter Roelof.

Voor Joost  an Willem .kan genefeneerd wolriden  aan meer-
gemnroexmlde  genaaliogie  van Dlek (‘Die N’aderrl,  Leeuw jrg. 1966),
b~&ooden~s  onikele  aan~vulIlinlgen  en verb&x+n,gen+

Die tlak van Roelof, bij Dek vrijwel  anbekend,  wend in het
g&d gead; deze was [de vrucbtibaarsbe.

Hmt laanrzlilan ,vam hlat ga&clh~t  geraakte ldololr wanlgerdnag  over
de Ig&ele  lijn :in $isccer&at.  Joost, ‘aohhulldig  b~avo~n~dem  alan  meer-
dar?e  lm&drijven, (moest  aitwijhen  en venkxcxr  de hlee&j$kthdd
Dlonlgen ldoor  uonfiscaii%e  iiln 1500. Willem’s zoon Jan w e r d
In 15 13 venbanimen  weglelns  m~ans,llag  op Karel  van her, olnder-
saho~ut  van Tur&cmwt,  en ontzet  uff d’e heerhjl&e%d  Zwaluwe.
ESn Roelof pllecgide  in 1479 doo~dsllag  op zijn aeef Rutiger  Janss.
van Haren, ~m~esallieerde  zlidh  mat de doahter  van sen welge-
stielld  ~dor,ps,no~tabele,  walardoor  zijn wsttitig  nagieclacht  zlakte  op
hlati  mastiacihap~palij  k vha,k [der e r k e n d e  lbast~aand-neven  im
Dongen en cnrnglmtig.

IV. Joost van Dalem van Dongen, kruzpe,  h’eer van Dmlgen;
Dek st~al,t  t.a.p. eijn overlijlden  na 18 niov.  1514; de pre-
aiese sterfldatiulm staat  aangstfekenld  op hlet s&uStJblad  ach-
tienim  het p~otooo11  m:r.  89 nachtiealijk  arah:ief  Dlolnga  (R.A.
‘s-Hertaglenbasdh)  : ,,ann’o  1525  olbiit  Joes  de Donghen
25 I&S sepfiamb~ris”. )Hij  zal ctus igl&oren  zijn ruim nsa het
vóór 1428 gesloten huwelijk zijner ouders~.  Joost htiwde
jonkvrouw Adriana Monix,  Idoahber  van Mr. Jan, & j’onge,
en jlomkvnoiuw  Margriet Jansdr. van Berckel. Tti aan de
~nfiis~uat~e  anno 1500, In elk [geval  mag in 1499 i~o~en  d’e
(tiwonemde  ba,s~talar~d~zio~orn  Jan per  !bbiaer;enker eren jong
meisje, Peterken, ,pardoes,  ,op ,het land &aakte (geas’si-
soaerd ldaolr  inri:em\alnd  aninider #dan  ‘de vrouwe van Do~n~gen)  ,
&voon~de  hat gezin  het ka,st& van Droegen.

Mr. F. A. Holleman  ,,Dirk  van Assendelft, schout van
Breda, en de zijnen” (Thieme, 1953) deelt mede, dat het
kasteel ,,het  huis te Dieren” (= Die Rijen), door Willem
val Dwvenvoorde  werd gebouwd aan de samenvoeging
van het Snelle Vaartje en de rivier de Donge  even ten
zuidwesten van de osude  Dongense dorpskerk  bij de grens
van Dongen en Rijen en dat deze Willem het slot met de
heerlijkhe#id  heeft overgedragen aan zijn natuurlijke
dochter Beatrijs bij haar huwelijk met Roelof van
DaZem (de overgrootvader van IV Joost).

H~aerlijkh~eid  en ,h& van  Dolngen vervielen dooor de
aoni%cat?e  in 1500 alan (de hmeer  van B’nada,  ,graaf  Eng,&
breoht  wan Nassau. DIazie (gaf [de $eel$&eild in tiac,ht  aan
de vrouw  vam loost, Adriana Monix, di,e zich  s#edetidi(en
vrouwe (van Doagien  aoamlde,  maar ginaa,f  &g&rech;t
gunde de bewoning  van Ibet  huis aan Jeoob  P,eters# ‘stiald-
houdar v a n  d e  xhout v a n  Doingen,  waanin  Adr3ana
M o n i x  ~bem n,alderhamd  bevestigde (Nas~s.  Dom. inv.

Hlingmlan  no. 4653 1, rekening renomr.  van tD,oNngen  jaar
1548). De Van Dalem’s,  zijn rnilmmer  o~p het tkasteel  terug-
g,&eerd,  ,hebiben  ‘daar  dus miert - x& Holleman  meent
- tio~t  in de lsáde  BBUIW  Igeza@sl~d.

&elof, Ide z~oon van Joost van Dongen en A d r i a n a
Monix, I&e Idie fam~il~ienia~am  nehlabihteend’e  en ridder wend,
ontvimg  (bij wijze van geno~eigdo~eni,ng  ‘in 1532 het huTs’ te

Laer  te Zundeat  van ‘de lheer  van Baada  in lIaen, Roelof
viegkochit  lap 29 &t. 1541 zijn fhluis lrniet  plsein  en erf iln de
Vetxrstraat  te B,redla  aan Mr. Yman C~ornel~isz,  xhepen
van Ze~ikuee.  Mat Roelof stierf ldaze  ta!k uit (zlie  Dek,
Die Ned. Leeuw 1966 k. 397-3918).

0lm’tyent  rde btistaanden  van J o o s t  v a n  D a l e m  v a n
Dongen &ndt men enilge  aafiit$es~  in H~o~olf~d,stuik  IV 4 4 E,

12 maart 1499 Joost van. DaZem, heer van Dongen,
Maan van joffi. A~Y-&-I.J?%~,  oonrtracte~ert  over ‘de 60 R.lgld.
inbreng van zijn vrouw, volgens de huwel.  voorwaarden
voor notaris en getuigen binnen ‘s-Hertogenbosch ge-
maakt, te voldoen door haar grooitvader  Jan van BerckeZ
(‘s-Hertogenbosch r.a. no. 1267 p. 20 vo. en p. 223 vo.).

1500 Joost van. Dalsm,,  heer van Dongen, man van
jonkvr. Adriama,  dr. van mr Jan Monix, de jonge, en
joakvr. Margriet Jans&.  van Berckel, erkennen na
overlijden van jonkvr. Margriet voo~rn.  ontvangen te
hebblen  1400 floreenea  van Jcun Gerards van Berckel ,
(schepen van ‘s-Hertogenbosch) (‘s-Hertogenbosch r.a.
no. 1269, p 209 vo.).

9 febr. 1528 juffr. Adrriana  Morzicx,  vrouwe van
Dloa,gen,  jonker  Roelof wnz DaZem, haar z;oon,  en juffr.
Josyna van DaZem, haar dochter, kopen een erfcijns  te
Dongen rustende op hun hoeve de Lichtenberg (Dongen
r.a. no. 89).

Imis. Willem van Dalem van Dongen, geb. o,mstr. 1440,
knape,  heer van Zwaluwme. Hij verwistsel~de  $e traditionele
f~am,&aploshtie  van llan\d@nker  voiolr  [die van st,ald,sregent  in
B,rada. De heerlijkheitd  2wti uwe viel (hem eerst later ten,I,
deel, in 1480 doosr  het ktiiderlaois  ova&jid~en  van zijn
braader  Jan. B#innen Breda bewcxmde  Willem een +en
huis vóór ‘de burclht,  hij was xh’eplen  Ider stad tot zijn
ovarrlijld~en  mc. 1502. IDlek (Ned. Leeuw 19616 k, 399) noemt
,hsm ideken der wolwarkens  en schijnt td’aanbij  be kunnen
slteunem op een fa,kte  fd..d.  4 juli 1503, vo~l~gens  h~ert  regest
door  sohr.  opgenomlen  ( tJa.p.,  k 378 ) P,tihlau!dende:

,,4 jufli 1503  *Go~mpareer;de  v o o r  sah1epae.n  te Blreda
,,Roelof van Dongen, bnoader  van wijlen  Willem  van
,,Dongen  iln leven #daken  van de wol,werkers”.  (Bre&
r:a. ‘no. 415 f. 268 vo.).

l% raglest :is eahter look al  aorrupt:  h )de aamgahaaldle
aktie ge& Roelof, alfs voagid  van (de hin,denen van wijlen
Willem, varliaf  laan diens weduwe  Belye olm tien beho,le
van lhaar  lkinderen  zekere {geliden  van (de vleesih~o~uw~ens  van
Breda :in omtivangst  te namfen,  Vam wolwerkers  aept deze
aktie niet, {laat staan neig vam  Willem% funa& alls dIeken
d,er wollw’erkersS!  WJllem van Dongen was wel1 Idaken  der
v&xsh,o~uwers,  alis zloldaniig  venmeld  op de ‘lijsten van magi-
sttraatspernscunen  8’ 1499 en a” 1501 ( Brerda  r.a. mo. 4 15 ) .
Mmet  ,de ~dnasseand,  Idle  kestalijn,  de xholuti,  ‘de rentmeester,
d e  lp,astiaar,  Ide $iurgemeestiers  en anldere autiolriti&a,  -
z,eventiiem  d,n ,gietal  - kamt hij voor op lde lij!st a” 1499
meti ide aantekening:

,&t syn ‘de h,eeren  ,der sta& van Breda . . . die taibb’ert
,,en conlcl.  ll#akens  hebben, voor huser tabb’erts,  ‘elc VIII
,,&len en vIaoIr  hu’er kanol.  X,1 ellen”: lde heren glmten
deze am\btiskladimg  volop  stadsrekenimg.

Op hert dolor  Dek bij vermeld  regelst  mede aange-
haalde folio 245, bevattende een niet gedagtekende lijst
van magistraatspersonen van 1503, komt WiEZem  vaN
Dongen in het geheel niet voor; deken van de vlees-
houwers is dan Willem de Bye, en van de wolwerkers
Adriaen van Eyndmer.

Willem van Dalem van Dongen huwde j~o~nkvrouw  Belye
van der Dussen,  dr. van Jan en Lysbeth  van Grobben-
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donck; zij hertr. Jan Bler&k, sahlolut  van Ginn,eken  en
G,ikçe.

Uit idit  huwelijk twee ,doNoh’ters  (zie De Nmederl.  beeuw  jrg.
19166, kol. 400),  en:
1. Jan, vdlgt  V.
2. Willem, vollglt Vbis.
V o o r  d,e t w e e  basltaard’kindeoen,  zi,e Ho~of~dstuk I V ,
$ 4 c.

V. Jan van Dalem van Dongen, geb. 1488/89,  knape, heer
van Zwalluwe,  bekxttrd  4 f~eb~r.  1504, i_ vóó’r 1534, tr.
Magdalena van Hagenau,  f- na 19 m,aart  1557. De heer-
lijkheid Zwaluwe werd op 20 juni 1513 verbeurd ver-
Uaard.
Uit dit ih;uwelijk  drie d~ochters~;  zie uitvoeriger Dlek  t.a.p.
sub V (Ned. Leeuw 19’66 k. 400), en een zoon Jochim.

Vlbiis. Willem Willemsz. van Dalem van Dongen, k n a p e ,
bezat ,een [derde  van ‘de wa,raade  van Dongen, moeren en
lbehuisde  sted#en  a;lid., wololnde ‘in den H,am, werd wegens
schuJden  SgegijzeId  in Breda en liiktideende  g1rotendeeJ.s
zijn 6ez,ittingen,  $- c. 1575, tr. 1’ Cornelia D’irksdr. van
Cuyck, sj- vóór sept. 15,616; tr. 2’ Marie Gerrit Jansdr.

Uit het eerst,e lhluwelijk  tw’ee  ldoahters  (zile  Ned.  Leeuw
1966 k. 400), en:

Balthasar van Dalem genaamd van Dongen, geb .
D’ongen  c, 1531, gego’ed ald., vest@e zlich vóór 1554
min H~olorn,  verkreeg op 6 febr. 1554 van (de m’agistraat
van Dionigen  #eren clertificaat  van zijn edelle  a,fkomst
Jr na 1601, tr. ?.
Willem Willemsz. van Dalem genaamd van Dongen,
gegoed it,e Dion,gen  en (te Breda, + nia 1594, Igegoled  te
Dongen. Hun negesl’a,ch,t  lis niet nagegaan.

15 juni 2541 Willem vare  Dongen (sr.),  dolor  zijn creldi-
temen in Breda gevangen gezet, bezat één derde in de
warande van Dongen, waarvan zijn broeder Jan het
overige tweederde bezat; 26 olkt. 1541 transporteerde
Wi&m  voormeld aandeel aan René van Chalon, graaf
van Nassau, benevens zijn aanspraken ten laste vsn de
prins;  terzake de belofte tot uitkoop met 400 kar. gld.
eens en een lijfrente van 50 kar. geld. jaarlijks hem
door zijn broeder Jan. gedaan (Nass. Dom. en Rekenk.
Breda 1 inv. no. 276).

Willem (sr.)  verklaarde: ,,soosal  men bevinden alsdat
,,mijn  vader saliger heeft liggende gehadt secre pek-
..celen  van mioer  uvt versc,hevdens  nlmaatsen,  in den ee,r-
;;sten  de moer daer meester Jan van Halten en Joris
..Wiinen aeleeen  svn die groot is omtrent XXXVI bun-
;;dei,  gegaempt  die grooé breehoeve. Ende noch soo
..heeft  miin  vader sa. gehadt  een stuck moers groot om-
;;trent  VI bunder, genaempt  op1 de hoeven, en noch op
..den Langen Put omtrent Xx1111  bunderen; item binnen
;;der nonnen van Breda moer omtrent XV buynderen;
,,item op den ‘afganck X1 bunders; item tussen die
,,XXIIII  lbunderen  voors en dejr  nonnen moer.  . .” enz.
(g.a.  Dongen no. 188, copie d.d. 1548).

5 maart 1547 Willem WilLems  van Dongen koopt
behuisde stede groot 9 lopensaat belend ten noorden
door zijn eigen erf ten oosten ‘door de rivier de Donge
ten westen door Rijck Aryaens (Dongen r.a. no. 90);
21 apr. 1550 id. verbindt zijn stede in de Ham (Dongen
r.a.  no. 90).

23 juni 1563 Willem van Daelhem genaamd valz
Donaen.  verkoont  aan ziin zoon Balthasar een erfpacht
van% lopens rogge uit stede  groot 2 bunder strekkende
van de Donge  tot op Wllboert  Symons erf; 23 april
1568 id. met zijn kinderen verkoopt deze stede (Dongen
r.a. no. 92).

13 april 1575 Maru  huisvr. Willems van Dongen ver-
koopt haar stede (Dongen r.a. no. 93).

10 maart 15’76 BoedeLcheidlng  tussen Maria Gerrit
Jans&“.  wed. laatst van WàlTem  van Dalem alias van
Dongen, wonende te Dongen, enerzijds, en de kinde,ren
Anna Willems van Dongen huisvr. van Adriaen.  Simons
alias Compeerzager,  Heilwich Willems va?a Domgen.
wed. Cornelis  Kerstiaens, (mede namens) Balthaxar en
Willem Willems van Dongen als erfgenamen van hun
vader, onlangs gestorven, anderzijds; de weduwe zal be-
houden haar inbreng bij huwelijksvoorwaarden, en de
kamer op de stede in De’n  Ham te Dongen bij de water-
molen en het gebruik van de hof met appel- en peren-
bomen, die WilZem  vcm Domgen  eertijds bij het verkopen
der stede uitbesproken had, één en ande’r haar leven
lang, zullende  daarna aan de kinderen komen (Breda,
notaris van de Corput no. 11 f. 265).

3 juni 1577 obligatie voor Balthasar Willems van.
Dongen (Dongen r.a. no. 93).

7 okt. 1578 Balthasar van Daelhem die men noemt
van Dongen en Willem Wilbms van Daelhem van Don-
gen. na dood van hun vader beleend met leenrenten
ad 28 kar. gld. en ruim 7 bunders moeren onder
Dongen (g.a.  Dongen no. 191, extract leenhof Breda.).

2 juni 1582 resp. 25 juni 1601 Balthasar vare Daelhem
alias van Dongen heeft in leen ontvangen een bunder
vliegend land op de hoeve gelomen  van t Wi&m  ‘uan
Dongen, resp. 7 blunders1  moeren na dode jonker Willem
van Daulhem alias van  Dongen zijns vaders gelegen op
de Lange Put te Dongen (Nass. Dom. inv. Hingman
no. 4600, leenboek  van Dolngen  ao 1732).

Wter.  Roelof van Dalem van Dongen, geb. omstr. 1440,
knape, heer van Ter Borch (~O~ist~erwijk)  beleenld  1448,
gegoed aBd.,  te D,orqen, O~osterhaut  en Gilse,  t huis Ter
Borch april 1517, tr. Elisabet  Ruftens, -f Dcnqen in 1534,
dr. van Jacob, schepen van Dwongen  1450, en Engel Jan
Berysdr. van Oirl.

13 maart 1450 transport op Roelof Jansen van Dongen
van een cijns van 40 s’ch. rustende op de watermolen
en het goed Ter Borch (‘s-Hertogenbosch r.a. no. 1220).

20 juli 1470 Roelof zoon van 7 Jan van Donghen
bezit erf en beemden genaamd Wuppenhout parochie
Oitsterwijk  (Oisterwijk r.a. no. 178).

5 juni 1478 Roelof van Daelhem wijlen Janszoon  mede
namens zijn moeder juffr. Margriet wed. 7 Jan van
Daellhem  geeft kwijting aan zijn oom RoeZof  va%
Daelhem heer tot Dongen. (Nass. Dom. en Rekenk.
Breda 1, inv. no. 578).

6 juli 1479 Kwijting voor Roelof wan Domgen  voor
betaling der zoening hem opgelegd terzake doodslag
door hem gepleegd op (zijn neef) Rutger Jans van.
Hare% (‘s-Hertogenbosch r.a. no. 1249).
1 febr. 1490 schikking tus,sen  Roelof zn. van t Jan van
Dongen en Adriaen Ghysberts Heyn over een erfcijns
uit huis en hof te Oisterwijk (Oisterwijk r.a. no. 196).

1494 Déclaration de Roelof van Dalem dit van
Donghen  pour le fief Ter Borch et autres à Oisterwijk
(L. Galesloot, inv. des archieves  de la tour de Brabant,
b. 11 p 186 no. 2609).

4 sept. 1496 Roelof JaNsen. van Dongen koopt beem-
den aan de groenedijk te Oosterhout (Oosterhout r.a.
no. 263).

3. jan. 1504 Roelof zn t Jans van Dongen verkoopt
land naast zijn erf achter het gasthuis in de Schijve te
Oisterwijk (Oisterwijk r.a.  no. 207).

22 jan. 1508 Roelof van Dmgen  en Lysbet zijn huis-
vrouw verkopen het land Oir1  te Tilburg, aan haar te-
zamen met Willem en Jacob Jacobs Rutten verstorven
van hun moe’der  Engel Jan Berijsdr. van OirZ (Tilburg
r.a. no. 260).

19 maart 1510  Jacob Ja% Jacobs Rutten  verkoopt aan
zijn moei Lysbet wettige huisvr. Roelofs van Dongen
land te Gilse onbedeeld met Lysbet voorn. (Breda r.a.
no. 419).
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‘7 maart 1516 Roelof Jansen van Dongen koopt een 25 juni 1533 Alztonia  Roelofsdr van Dongen. dochter
behuisde stede te Dor&-Oosterhout  (Oosterhout r.a. van Lysbet Roelofs wed. verkoopt land (Dongen r.a.
no. 264). no. 89).

12 maart 151’7 Roelof va?a Daelhem alias var& ~Dongen
verkoopt moeren te Dongen aan WiZZem  W%e;ms van.
Dongen zijn neef belend Jaw broede’r  vanWiZZe7 voorn.
(Nass.  Dom. en Rekenk. Breda 1 inv. no. 276).

3 mei 1517 Arbiters’ heer Geryde Sceerders  bersoon
der kerk van %+Gravenmoer,  Anthonis Jansk (van
Dongen) schout to Dongen, Jan Andries Lambrechts
(fabrie’kmr  der kerk van Oisterwijk) en mr Jan Lam-
hart tot OiLste,rwiik  in het geschil tuissen:
Jaoob  de oudste  “zololn  van-+  Roelof van Dolz$en, ter
eenre,  en, Elisabeth wed. t Roelof voorz. zijn kder,
heer WiZZem  priester, Jan en ChrktoffeZ  zijn broeders,
Hendrik Adriaens  als man van Barbara, Marcelis
Coeck als. man van Anthonia, en Frans Cor&aen Jans
als man van Marie, zuste’rs;,  dochters’ van tl Roelof
VOI~Z., ter andere zijsde, inzake het testament bij  Roelof
voorn. gelmaakt  uit kracht van brieven van octrooi ver-
leend door de he’rtog  van Brabant, en inzake de huwel.
voorw. die Jacob had, waarbij Roelof hem beloofd had
300 gouden Rijnsguldens, verklaren die huwel.voorwaar-
den van onwaarde, verklaren dat testament van waarde,
kennen toe sen  Jtioob zijn volosdeel  van gebo~olrte  als
oudste 100 R.gld.  en nog eens 100 R.gld  (Oisterwijk
r.a.  no. 222).

6 jan. 1535 Boedelschei’ding  nalatenschap Lydet  wed.

7. Maria Roelofsdr. van Dongen, tr. Frans’ Corstiaan
Jansz., s&o~ohneas~ter  in Dlongen.

V loor de twee bbastaendkin~dere  van Roelof zie HloolfcL
stuk IV 4 4 D.

Vtlerr. Jacob Roelofsz  van Dongen, ‘heer van Ter Borch-Ois’-
tenvijk,  bebeend  20 jan. 15 18, dnossjaa,nd, wais gegload  te
Dlonlgen  en tic O~olsterhout,  tr. D y m p h n a  Roeloofs  v a n
Scarenborgh.

Roelof Jacobsz  van Dongen.
M a r g r i e t  J a c o b s d r .  v a n  Domngen,  tr. J a n  Peterz.
H a m e r ,  bnoluwer  ‘in de %nt J,or?s’ aan de nolardzijde
v a n  Ide Lind {te Ois’terwijk.

RoeZofs van Dongen  za. tussen haar kinderen heer
WilZ& Roelofs, Jacob, Jan, Christoffel, Barbara huisvr.
van Hen&rik  Adriaans Oomelz, de weeskinderen van
t Mary en meester Frans Gordaens,  de weeskinderen
van t Anthonia; tot de nalatenschap1 beboordenl o.m. de
hoeve te Oisterwijk, die erflaatster in tocht 1 bezeten
heeft, en de stede te Dongen, waaruit zij verstorven
was, moeren en landerijen (Dongen r.a. no. 89P.

1.
2.

3.

4.

A d r i a a n  Jacobsz.  van Dongen, 2 f e b r u a r i  1 5 5 2
vermelid  tic ~O~o.starh~out  met zijn zwager T h i e l m a n
Jans (~O:os*eflhout  r.a. no. 343).
[an Jacobsz.  van Dongen, fmaakbe  Wh 4 mei 1551 sterk
voor  W i l l e m  v a n  D o n g e n ,  R o e l o f  Stoffels  ( v a n
Dongen) ,  Jacob Jans  (van Dongen) ,  ~OIIQBI  voor
Jan;s ~OOUI  Peter Jan Jacobs v a n  D o n g e n ,  @oen deze
de wUm&n het Reyken ?e ‘s-Grevel!duinCapelIe
paahtte  van en w’eder verpaahete  ‘aan Aad~ri,ss Jansen
vaIn de P~op~pel  (Dlongen  rda. no. 90).

11 dec. 1531 Dirtgen  van Scaerborgh gevest in een
behuisde stede te Ooste~rhoat  van Jacob RoeZofs van
Dowgegen  (Oosterhout r.a. no. 267).

31 juli 1532 Jacob RoeZofs van Dongen en zijn hui.+
vrouw Digrta va”n Scaerborgh kopen een moer te Don-
gen van Christoffel Roelofs van. Dongen (Dongen r.a.
no. 89).

Uit j& lh’uwelijik:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Jacob, v&gt  Veer.
heer Willem Roelofsz.  van Dongen, priestjer,  ~gegoled
te Dblnlgen  en tic ‘O&erwijk,

3 mei 1517 Heer WiZZem  priester, zn. van + Ro(eZof  van.
Dongen, belooft Jacop  van Dongen, zijn broe,der,  mede
ten behoeve van zijn broeders en zusters, om de goede-
ren hem aangekomen bij versterf en testament van t
zijn vader niet te geven of te vermaken aan enige gees-
telijke fundatie behoudens een half mud rogge erfpacht
voor der zielen zaligheid van hem zelf en van zijn
ouders (Oisterwijk r.a. no. 222).

7 mei 1526 Heer WibFem  Roebfs van. Dongerc  verkoopt
huis en erf te Dongen (Dongen 1.51.  no. 89). ~

31 jan. 1528 Heer Wibbem  RoeZofs van Donben  ver-
leent kwijting (Dongen r.a. no. 89). l

5 jan. 1533 Heer WiZZem  RoeZofs vam Dongen. borg
voor zijn broeder Jan Roebofs  (Dongen r.a. no. 89).

Jan, vu&t Vquaber.
Christoffel, volgt Vquifnquies.
B a r b a r a  Roeloj%dr.  v a n  D o n g e n ,  t r .  H e n d r i k
Adriaansz.  Oomen,  s&epen  van D:ourgen. Hun zoon
Roelof Hendrik Oomen  was stihepan  van Dongen
1547,
Anthonia RoeZoj%dr.  van Dongen, j- c. 1534, ta. Mar-
celis Henricx Coeck, J- 15151’20.

30 mei 1514 Anthor&ia  Roebfs va%  Dongen. huisvr.
van Marcelti  Coeck beleend met erfgoederen van Jan.
WiZFems  6arz  Dongeger,  wetis  MarceZàs  in onderpand had
voor drie renten, nadat Jan WilZems  vart Dongen in
1513 uit de heerlijkheid ontzet was ten gunste  van de
heer van Breda (Nasis.  Dom. en Rekenk. Breda 1 reges-
ten no. 2565 en -2575  jo. 2607).

5 mei 1521 Jaw  Rodofs  van Dongen toez. voogd van
de wee~skinderen  zijner zuslter  Antonia,  welduwe  van
MerceZis  Hendcx  Koecks (Breda r.a. 428).

20 juli 1536 Cornelis Kyevits  verheft Ter Borch te
Oisterwijk, door hem gekocht van Jacob Roelofs van
Dongen (,,De  Kleine Melyerij”  jrg. XV, en genealogie
Kievits  in Ned. Leeuw jrg. 1963).

31 jan. 1537 Jacob RoeZofs van Dongen  toaa. voogd
over de wees;kinderen  van t Marike Roetofs van Dongen
en Frans Corstiaelzs  (Oosterhout r.a. no. 269).

Vquat’er. Jan Roelofsz.  van Dongen alias van Dalem, bsrou-_
wler aan de hauvel  te Dlongen,  schtepen makd.  1527, giergoed
te Dongen, Qcrsterhont  en Giilse,  + Dionigen einde 1546,
tr. Ka,thelyna  Aert Simons,  ex (mlatre  Jenneken.

Ut & h:uwelijk  (n,iet  vender  witigew’enkt):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Jacob Jansz. van Dongen.
Roelof Jansz. ‘van Dongen.
Adriaan Jansz. van Dongen.
Jan Jan RoeloEsz.  van Dongen.
Engel Jan Roelofsdr. van Dongen, tr. Gielis Wouters.
Anneke Jan Roelofsdr. van Dongen, tr. Jan Peters
Snacken.
k$a Jan Roelofsdr . van Dongen,  tr. H e y n r i c k

e .
1 juni 1518 Jan wijlen Roelofsxoon van Donghen alias

van DaeZhem  verkoopt beemden te Rijen en heide in de
Ghilsche Vught met aonsent  van de weduwe en de an-
dere kinderen van t Roelof, om diens achtergelaten
schulden te voldoen (Breda, 1.8.  no. 425).

6 juli 1526 Jan Roelofs van DoNgen geeft  obligaties
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aard Christoffel Roebfs vaIz  Dongen zijn broer (Dongen
r.a. no. 89).

29 jan. 1527 Ja% Roebfs van Dongen en zijn huisvr.
Katarilza  Aerf Symons verbinden land te Oosterhout
haar aangelkomen  van haar moedelr  (Oosterhout r.a.
no. 266).

28 febr. 1528 Jan RoeZofs van Dongen verbindt de
van zijn broer ChtistoffeZ  gekochte1 moeren, belend
WiZZem  van Dongen, en verkoopt deze moeren 5 dec.
1530 (Dongen r.8. no. 89).

10 okt. 1529 uitvoerig declaratoir nopens een erfcijns
op 21 maart 1519 get&sposrteerd op Jan RoeZofs Üan
Dongen  en zijn huisvroaw Kathelyne  Aert Simons
(Do’ngen  r.a. no. 89).

3 maart 1531 Jan RoeZofs van. Dongen verbindt zijn
huis en bronwhuis  aan de heuvel, ‘s Herenstraat zuid,
te Dongen (Dongen r.a. no. 89).

28 juli 1546 Jazz  RoeZofs van Dongen gecondemneerd
tot betahng  van 13 pond Vlaams  onder verband van een
beemd te Oosterhout (Oosterhout r.a. no. 342).

30 jan. 1547 obligatie van KateZyn  wed. Jart  RoeZofs
(Dongen r.a. no. 90).

10 juni 1547 Adriaan Jan Roelofs  verkoopt 5 lopens,
hem aangekomen na dood van zijn oudevaar, aan Roebf
Jara RoeZofs (Dmongen  r.a.  ‘nes.  90).

16 mei 1555 Kathelylze wed. Jan RoeZofs met consent
van Adriaan.  en Jan RoeZofs haar zoons verblindt haar
stede’ achter de heuvel te Dongen (Dongen r.a. no. 91).

10 juni 1560 Jacob Jan RoeZofs, Roebof  Jan RoeZofs,
Engel Jan RoeZofs huisvr. van GieZis  Wouters, Anneke
Jan Roeiofs huisvr. Jan Peters Snacken, Jacoba  Jan
RoeZofscZr.  huisvr. Heynrich Denzis  verkopen behuisde
stede te Dongen #aan hun zusl’cer  Mary, Jan Ro’eZofs  vóór-
dochter. (Dongen r.a. no. 91).

Vquinquiias.  Chris tof fe l  Roe o sz.1 f van Dongen,  ,gagosd op
een lbehuisdle  s#te&  in .Den Ha,m te D~o~ng&,  -f &‘or 1547,
tr. Marie Jan Jansz. Schoendr,  glegioed  Ite O~ostarhout,
+1557/8.
Unit  ldit  hu,welijk  (ai& verder uitgewerkt):
1.
2.

3.

4.
5.

Roelof Christoffel Roelofs van Dongen.
Margriet Christoffelsdr. van Dongen, tr. Cornelis Adr.
Maess
Engel Christoffe s1 dr. van Donmgen,  tr. Sebrecht Corne-
lL%
Clara Christoffelsdr. van Dongen, jtr. Jan Peters.

Maria Christoffelsdr. van Dongen, tr. Jan Embrechts.
12 mei 151’7 Christoffel zn. + Roelof van Doagen  ver-

koopt een mud rogge erfpacht uit zijn derde deel in de
windmolen ter Nedervonder binnen Oisterwijk (Oister-
wijk r.a. no. 222).

6 sept. 1528 visitatie1 van de, moerea te, Dongen W.O.
moeren verkocht door WiZZem  WiZZems  van Dongen aan
ChrLristoffeZ  van Dongen zijn neef (Nass.  Dolm. en Re-
kenk. Breda 1 inv. nol. 276).

19 sept. 1529 Christoffei  RoeZofs van Dowge?z  ver-
koor&  een rente uit zijn behuisde stede in Den Ham,
volgens akte1  van 3 maart 1531 groot 6 bunders, strek-
kende met de Hamstraat ten riool toe waarvan de helft
heeft behoord aan Lysbet wed. RoeZofs van Dorzgew
(Dongen r.a. no. 89).

19 maart 1540 ChristoffeZ  Roeiofs was Dongen. koopt
land te Oosterhout (Oosterhout r.a. no. 270).

28 maart 1547 Marie dr. van t Jan Jans Schoen, wed.
van Christoffel RoeZofs van Dongen verkoopt erfpacht
te Oosterhout (Oosterhout r.a. no. 271).

8 maart 1548 scheiding en deling tussen Mary wed.
StoffeZ  RoeZofs en haar kinderen Roelof StoffeZs, Griet,
EngeZ,  CZar en. Maryken  Stoffels (Dongen r.a no. 90).

27 jan. 1550 CZaer  StoffeZ RoeZofs dr. huisvr. Jan
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Peters verkoopt aan Roelof Stoffel RoeZofs haar aan-
deel in de moeren, waaruit Stoffel RoeZofs verstorven
is (aisv.).

8 dec. 1551 CZara  Stoffeb RoeZofs huisvr. Jan Peters,
Mary StoffeZ RoeZofs huisv. Jan Embrechts, E n g e l
Stoffels huisvr. Sebrechf Co%eZ& Margriet Stoffel
RoeZofs huisvr. Cor%. Adryaen.  Maess verkopen aan
RoeZof StoffeZ RoeZofs de behuisde stede zuidwaarts
strekkende met de Hamstraat ten riool toe (Dongen
r.a. no. 90); door hem verkocht 3 maart 1553 (Dongen
r.a. no. 91); Roelof ve’rbindt  een andere stede te Don-
gen 23 febr. 1554 (Dolnge’n  r.a. no. 91).

12 ok[t. 1558 saheiding  en idelring  ~nalatens~hap  i Mary
wed. ChristoffeZ  RoeZofs tussen de hiervoor genoemde
kinderen (Dongen r.a. no. 91).

N.a de aankonlditgling  in het Ibegliin  van dit hoofdstuk, stelt
het teleur, dat mlen in #deze  generati& Van Dalem van Dongen
#tevergeefs  heeft uitgezlien  aaar  Peter J a n s e n  v a n  D o n g e n ,
+ 1552. A,angezlien  wij voor de wdledigheild  van Ide hier  b,e-
sdhlneven  Igenealogie  vrijwel z’eker  menen te ‘mIogen  instaan,
rest de slotsom, dat deze voor hmat  ‘onderzloek  onlmisbare  per-
solon, Ihoewel zijn stoffelijlke  ovens&ot rulst op het hloojgkoor
- een ereplaats - lin de kerk van ,Dtorrgen, en onder een
zaak met $et vol!le  Arkel-wapen,  niet stam’t luit één der ,destijds
nog {bloeiende wettige takken van hset  gesla~cht.  Het onmdermek
mloest  nu wlonden  uistgestrakt  tot de ‘erkenlde  bastaa(rden  met
hun nageslacht.

Hoofdstuk IV.

Dit ,hoofdstuk  ibevat  enilge  fralgmient-gensallogieën  van erken-
,de [bastaard-takken uit Van Dalem van Dongen. In deze
vergaarbak bevirrdt  zich  ook de Dorqense schoutenfamilie,
waarbij men (dan  de lanlg gaz~cwhitie  Peter Jansen van Dongen
(1470-1552) zal aantreffen (5 3, IIter),  ,die (de nu bewezen
schakel vormt tussen het Arkel-wapen  Anno 1,621  van
Christoffel Peter Cornelisz. van Ghilse en hset  ges#laoht Van
Dalem,  noal~s  wij ons tin hloofdstuk 1 8 3 lhebben  vo~oagest~alld.
De aanhechting der Van Dalem?  aan [de heren Van Arkel
wordt in hoofldstuk  V nog nader gepneo?seond.

5 1 .  Basaa~ardz~oon  v a n  W i l l e m  v a n  Dalem,
heervanD,onlgen  (IIinISoof~dstukII),bijEIisabe~h
W i e r i c x ,  J a n  v a n  D o n g e n  a l i a s  v a n  Ghilse,

v o l g t  1.

Dek (Ned. Leeuw 1966 k. 3’95)  ,koppel.t  aan lan’#a  aager
sl’adht  ten onneahte onze Christoffel Peter Cornel& van
G h i l s e ,  presidentisohepen  van Dlolngien,  idie a n a o  16821 m,et
het Arkei-wapen  zegebde;  zie onze weerl.egging  in boo5d#tiu,k
1 4 2.

1. Jan van Dongen alias van Ghilse; zijn geboortejaar dient
te  worden  geslteld  olmstraaks, 13810-1384  in jde peniode
van  he t  oon,cubinaat  zijner ~ou~dens.  De tolenaatm V a n
Ghilse,  d$e ,reads (destijds olnder (de (talrijke n~aam~genotien
weinig onderscheidend was, zal wtel  ontleend (zijn a,an de
erfgoederen van zijn valder gelegen onder d#e judadlictie
Gilz’e-Rijen.  Eenmaal ,komt hij ten volle voor als lohannes
van Dalem alias van Donghen,  echter met ‘de discrete
aa&idin,g  v a n  zijIn  ibastaandij:  ,;ab Elisabette Wiericx”.
In 1397 wa,s Jan scholier b’ij #de  biss&op  van Luik, hij
verzocht toen toel’ating  tot ,de wij,dlingen.  Hij \was  gegoed
o,m. op een Iblehui’sde  lolfstad  haan (de Hasselt te Tilburg
en ~overlead na 1452.
Hij tr. Elisabeth Roelofsdr.  Wijbosch, f vóór ‘sept.  1441,



waarna zijn halflbr~o~er  Roelof van Dalem, h,eer  va,n Don-
gm,, /voogd werd over ‘de ,onmondige  kinlderlen.  Bij jolnk-
vrouwe Belia Jansdr. van Stramprode verwelutie hij een
natuurlijke zoon Willem van Ghilse (zie Dick  tla.p. ) .
Uit voonmdid  huwslij  k:

1. Elisabeth van Ghilse ,  f vóór 14718,  ar. vóór  1450
Thomas Henricx va,n Goirl,  1_ na 1483.

2. Joris, vdgt  11.

3. Marie van Ghilse, j- na jan. 1479.
4 Elisabeth van Ghilse, f na 1499, tr. vóór 1478 Nico-

lamas  Adriaan Claasz, Vos, j- aa 1499.

N. .B. Dlak, idi’e Idaze  Luxderen  tarkqs varmdldlt  bij Joos t
van Dalem, [heer van D’ongen (N’ed. Leeuw 19166 k. 397)
idenitifiiceert  ten onreclhte  ‘de zus,ters 1 ‘en 4 Elisabeth mlet
elkaar.

a” 1422 rente,boek  van Oosterhout-de Brake: Lysbet
Wyericxdochter  een erf aan de Groenendijk (Nass.
Dom. inv. Hingman no. 1311).

16 dec. 1422 verdeling nalatenschap van Willem van.
Dalem, heer van Dongen, W.O. een erfpacht van elf
mud rogge, die1 Jan. van Giise  en zijn moeder hebben
op de Lichtenberg (Nass. Dom. en Rekenk. Breda 1 inv.
no. 497 regest 1188).

22 aug. 1468 Roelof van Dalem, heer tot Dongen,
voldoet jaarlijks 300 HOU.  gld. erfelijk uit de heerlijk-
heid Dongen ,,aan  die1 va%  Gitie”,  dat hij van WiZZem
van Dongen zijn vader behouden heeft (Nass. Dom. inv.
Hingman  no’. 4584 folio 33, 34).

12 maart 1450 akte tu’ssen Roelof van DaZem,  heer
van Dongen, te,r  eenre,  zijn broeder Jan, zoon van Lysbet
Wiericx, Jan’s schoonzoon 
gehuwd met Lysbet, dochter van Jazz  en T Elisabeth
Roelofs Wijbosch,  ter andere zijde, inzake de erfpacht
uit de Lichtenberg (‘s-Hertogenbosch r.8.  no. 1220).

22 maart 1451 Jan van Ghilse, natuurl. zoo’n  van Wil-
km va1z Donoen.  en Lusbet Wzlericx, had van zijnvader
een erfpacht Üit de hoeve de Lichtenberg verkregen ten
behoeve1  van zijn moeder Lysbef. Jan, die een natuur-
lijke, zoon WiFlem  had, maakte terzake deze erfpacht
e,en schikking met Roelof Willemsxoon,  heer van
Dongen, die 173 deel in het westen van de Lichtenberch
bezat (‘s-Hertogenbosch r.a. no. 1222); ao 1446 comp.
jonkvrouw BeeZ van Stramprode Jans&.  inzake voor-
melde erfpacht door haar verkregen van Jan zoon van
Willem van Dongen bij Lysbet Wiericx (‘~Hertogen-
bosch r.a. no. 1216), nadat op 17 aug. 1446 domicella
de Stramprode haar vonnis tegen Joharznes  van Dalem
uZias van Dongen. ,,ab  Elisabeth Wiericx” had overge-
dragen aan Gerrit Jans van Catwijc te Oisterwijk
(‘s-Hertogenbolsch  r.a. no. 1216).

11 jan. 1479 Thomas di&us  Damus  van Goerb wnr.
van Lysbet Jans vaw Ghibe doet afstand van het
vruchteebruik  van de erfpacht uit de Lichtenberg 200
florenen  hollands goud, die RoeZof van Dalem, heer van
Donzen. beloofd had te betalen aan Johannes zoon van
i Ekabeth  Wiericx zijn broeder (‘s-Hertogenbosch r.a.
no. 1248).

19 jan. 1479 Sschikking tussen Joost van Dalem
namens zijn vader Roelof, heer van Dongen, enerzijds,
en Joris. Marie. Lusbet huisvr. van Claes Adriaercs,  kin-
deren van _t Jan  van Ghilse halfbroer van Roelof voo’r
noemd. andelrzijdsl.  over meergenoemde erfpacht uit de
Lichtenberch j’s-Hertolgenbosch  r.a. no. 1248 jo. nom.
1239 f 88, 298 vo.).

16 juni 1499 Cbaes  Adriaen Claesx  als man van LysbeL
Jans van Ghilse doet afstand van de erfpacht uit de
Lichtenberch (‘s-Helrtogenbosch  r.a. no. 1268).

20 sept. 1441 RoeZof van Dalem, heer van Dongen,
draagt over aan Jaw natuurl. zoon van Wibbm van
Dongen de voogdij over de kinderen van Jan. en t Lysbet

Roelofs Wybosch, alsmede, het beheer over haar nage-
laten goedelren  (‘s-Hertogenbosch r.a no. 1211).

21 nov. 1435 Jan van. Donghen  zn. van + WiEZem van.
Dongen en van Lysbet, Wiericx verkoopt huis en hofstad
aan de Hasselt te Tilburg; Joh,annes  van Groenendael
ziet af van naasting (‘s-Hertogenbosch r.a. no. 1206).

St. Agathadag 1445 Jan geheten van Ghike nat. zoon
van i Willem van Dongen transporteert een erfpacht
uit zijn hofstad in de parochie West-Tilburg ter sbde
geheten onder die Berghe (= Lichtelnberch)  bij Dongen
aan alle zijden belend Jan voorzegd en uit zijn land
geheten de hofstad in de sltede, van Roelof, heer van
Dongen (Oisterwijk r.a. no. 156).

4 maart 1445 Roelof van DaFem, heer van Dongen,
verkoopt aan Jan zoon van t Lysbef Wiericx vier bun-
der land uit de Lichtelnberch  bij Dongen tussen de
stroom de Donge  en RoeZofs  erf, met de bellofte  aan
Jan. van een jaarcijns  van 141/ holl.gl~d.  (‘s-Hertolgen-
bos& r.a. no. 1215).

26 mesi  1470 Joris, Marie, EZisabeth  huisvr. van Nic.
Adriaerzs  Vos kinderen van t Johawnes  van Ghilse
geven een schuldbekentenis aan Roelof van Dalem,
heer van Dongen (‘s-Hertogenbosch r.a. no. 1239).

10 ‘okt.  1471 Henric  Janse  van Buvssel  wef,t olbhaatie
aan jonkvrouwe  Marie Janse  van “Ohik:  (Oosterhout
r.a. no. 259).

Joris Jansz. van Ghilse, gegloed  op een behuis~de  stede ;ue
Olosterhout,  + na ma#art  1487, it,r, N. N.

tit (dit hunvdijlk (delt verder uitglewerht)  :
1. Heer Steven Joris Jansen van Ghilse, pr.iaster,  + na

1545.
2. Simon Joris Jansen van Ghilse, ~gag.o~ed 6e O~o~stenholut

vermeld 1527, tr. Godele.

Hiun zoon Hendrik was ‘de Aoonvader  van Embrecht
Christoffel Peters van Dongen; zie hileronldar § 3, IIter
4c.

22 juni 1576 Cornela Henric Simons  van Ghilae
huisvr. van Jan Adriaens van Ghilse, Willemka  Hewio
Bimons  vaN GhZZse  huisvr. van Engbrechf StoffeZ Peters
van Dongen en Marie Hewric  Simons varz Ghitie huisvr.
van Jan Corn.  Aldrtiens verkopen hu71.s en erf, genaamd
Sint Merten, gelegen op het Gasthuiseinde te Breda
(Breda r.a. no. 480 f 101).

3. Marie Jo& Jansen van Ghilse, gegoed tle O’otsterholut
1547,

4. Cornelis Joris Jansen van Ghilse, ltr. Katherina  Heyn
Claess van den Voertsdr., lgagoled tic ~Ooslterh~o~ut  1532.

5. Josina Joris Jansen van Ghilse, oon~ou~bine  van Joos
Jan Aerts.

2 maart 1487 Joris Jans van Ghibe verkoopt zijn huis
en land strekkende voorop ‘s Herenstraat  (Oosterhout
r.a.  no. 261).

23 maati 1527 Simon  Joris Jans van Ghilse bellen’der te
Oosterhout (Oosterhout r.a.  no. 266).

10 okt. 1528 Peters Joos Jan Aerts natuurl. zoon,
testamentair erfgenaam van zijn moeder Josina  Joris
Jawe% van Ghibe verkoopt #aan jouffr. Adrtina Monicx
vrouwe van Donzen en ioncker RoeZof van Dalem haar
zoon en juffr. Joiyna  haar dochter een erfpacht en een
erfcijns,  aan hem Peter bij dat testament vermaakt, in
mindering van de gehele erfpacht en erfcijns,  die
Jorys  Jansen en Mary Jans&-.  van Gilxe zijn zuster
jaarlijks OD de hoeve Lichtenberch heffende waren
(Dongen r.a. no. 89).

14 okt. 1532 en 8 jan. 1533 Cornelis  Joris Jarzsen van
Ghilse en zijn huisvr. Kath. Heyn Claes van d e n
Voertsdr. kopen erfpachten te Oosterhout (Oosterhout
r.a.  no. 268).

11 juni 1545 heer Bfeven.  Jorys Jansen.  van Gike,
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priestemr, heeft een obligatie van 9 kar.gel,d.  op een stede
* te Oosterhout (Oosterhout r.a.  no. 271).

23 febr. 1547 Maria Joris Jarzsem  vai Gilse koopt land
te Oosterhout (Oosterhout r.a.  no. 271).

0 2 .  B~astaar~dzoonvan  WillemvanDalem,
heervanD’ongen,  (IIin4~o~ofdsS~tukII)bij  Yda
M e y n a e r t s, 1 a n, Y 0~1 lg t 1.

Uit hem ‘sproot de tak te T&urg, welke Dek (Dse N,ederl.
Leeuw, jrg. 19166,  kol. 395) toSede& aan zijn bro’eder  Floris.
1. Jan van Dongen, wiez~s geboortejaar wij bepalen omstr.

1 3 8 4 - 1 3 9 0  i n  ‘de periode van lh’et  ooncubinaat  z i jner
ouders. Evenals zijn heMbroer  Jan, van 9 1 hierbioven,
was hij in 1397 eohoher bij ,de bis(s&op  van Lwimk,  toen
hij toelatSimg  verzolcht  tot [de wijdingen. Dje interessante
midd~eleeuwee  i~msthtut~en  v a n  bi,ssch\opp:elij  k s~ch~olier  e n
v a n  (de ~geasltelijke  wijldingen  zijn in bo~o~f~dstu,k  11 uit-
voerig b&ht.
D e z e  lan van Dongen vestigdIe  zich op rhet  hu,is  ,die
Wachteliberch”  naias#t  xde ‘meent  aan lde Mohendijk o n d e r
G o i r l e  ren werd s&out van TUlIburg.  Die famihe zi jner
mloeder  Meynaerts bezat $,uizen  en steden bij Oer1  en
aan  #de Htas,selt  in ide ,pa,noluhie  Tilburg.
Hij tr. vóór 1422 Engelbeer Willemsdr. Posteel,  en over-
leed 1457/‘58.

Uit dit :h~uwelij~k:
1.
2.

3.

4.

Willem, vol’@ 11.
Floris van Dongen, gegofed  op een huis atan ‘de heuvel
t,e Goirl-ldorp,  $ tussen 1491-1504,  tr .  IJken, -/- na
1505, Idr. van ]an Peter Beliaerts,  suhepen  van Gilse

16 april 1461 Floris zn. van t Jan van Dongen koopt
de helft in een hoeve aan de heuvel te Godrle  (‘s-Herto-
genbosch r.a.  no. 1231).

12 maart 1467 Floris Jansen van Doagen.  verkoopt
land in het Loe te Goirle (‘s-Hertogenbosch  r.a.  no.
1236).

14 sept. 1491 Floris zn. van t Jan van Dongen inzake
de Touwakker in de parochie Tilburg (‘s-Hertogenbosch
r.a.  no. 1260).

7 april 1504 Yken wed. Florys  van. Dorzgen heeft
schepenbrief van Floris, houdende een olbligatie  ten
laste van Jan Peters, 14 juli 1505 overgedragen op haar
zoon Jan Floris van Dongen (Tilburg r.a.  no. 257).

H e n d r i k  v a n  D o n g e n ,  -j- vóór nlov. 1472, h,ad bij
Lysbeth Willemsdr. van der Straten een natuurlijke
do&ter  D y m p h n a  v a n  D o n g e n ,  hu)isvrouw  va,n
Goyarc  Wdllems  Bacx,  die op 26 nlov. 1472 1an:d te
GloiAe  verko~ah~  ( ‘s-Hertogenb~o~sch  r.la. no’. 1242 ) .
Roelof van Dongen, i_ vóór 1500, Itr. N. N.

3 mei 1501 Henric zn. van t Roelof van Dongen.
lmoipt  een akker naast de H. Geest te Goirle (Tiltburg

p.a.  no. 254).
6 maart 1502 Heyn Roelofs van Dongen, huis, hof en

gronden hem toebehorende in de parochie Goirle in een
stede geheten in het Dorp. . . . daar hij uit zai gelden
4 loopens rogge erfelijk aan onze Vrouwe altaar, in de
goederen hij in Jan Roelofs elrve onbezwaard. . . . (Til-
burg r.a.  no. 256).

24 maart 1505 en 5 maart 1507 Heyn.  RoeZofs  van
Dongen verbindt voormeld huis (Tilburg r.a.  nos. 257,
258bis).

29 maart 1519 Lysbet natuurl. dr. van t Peter
Reyniers, priester en Henrick Roelofs van Dongen haar
oom, te Goirle wonende, verkoopt een erfpacht te Gilse
bij weten van Henrick en Roelof haar ooms, zonen
TRoelof van Dongen (Breda r.a.  no. 426) ; 3 dec. 1510
Peterken en Lisbette nat. dochters van heer P e t e r
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Reyrtiers priester bij Jehenne Roelofs van Dongen,
wonende te Gemert, kopen erfpacht te Gilse (Breda
r.a.  no. 419).

5, Beatrijs  van Dongen.
6. Yda van Dongen.
7. Ghijsbertken van Dongen, tr. Joost  Dirksz die Weert.
8. Engelbeer van Dongen, er. Cornelis Jansz, Nagel.

Bertelomeusdag 1423 Jan van. Dongen natuurl.  zn.
van Willem van Donghen  bij Yde Jan Meynaertsdr.
venkoopt aan Simon ,natuurl.  zoon van W,outer  Back
Maesz  een rogge erfpacht uit een perceel van 5 loopen-
saet, die Jan. voorz. gekregen had van Willem. . . (on-
leesbaar door vocht) gelegen in Goirle in het erf van
Jan voorz. en Willem Posteel zijn zwager (Oisterwijk
r.a.  no. 144 f. 88).

13 sept. 1437 Jan van Dongen nat. zoon van Willem
en Yda Jan Meynaerts verbindt zijn weide ,,die  Rijt”
aan de Breede dijk te Goirle (‘s-Hertogenbosch r.a.
no. 1208).

26 febr. 1439 Jan van Dongen, nat. zn. van t Willem
van Dongen, gehuwd met Engelbeer dochter van Willem,
Posteel, bezit huis, hof en ,aangdag  ,,die  Wachtelberch”
naast de gemeynt aan de Moslendijk,  een weide ,,die
Rijt”, land ,,die Oude StegheT’,  een beemd aan de B’ree-
dedijk,  alles te Goirle (‘s-Hertogenbosch, r.a.  no. 1209).

2 maart 1440 Jan van Dongen nat. zn. van t Willem
en t Yda Meynaerts bezit de helft van vijf bunder
beemd de Breededijk en van de hofstad bij de water-
molen te Goirle, waarvan de wederhelft competeert
Willem van #deIn Ker&home  (‘Is-Hertolgenb~asch  r.a.  no.
1210).

31 okt. 1444 en 7 febr. 1448 Jan. van Dongen nat. zn.
van Willem van Dalem met Paulus van Haestrecht,
heer van Verdoen, borgen voor Jan wettige zn. van
Willem van Dabm voorz. terzake de koop van het goed
Ter Borch te Oisterwijk (‘s-Hertogenbosch r.a. no. 1216,
1218).

4 maart 1445 noot bij twee akten: men geve beide
akten aan Jan van Dongen, de bastaard, schout van
Tilburg (‘s-Hertogenbosch r.a. no. 1215).

11 maart 1456 Jan van Dongen nat. zn. van Willem
van Dalem, heer van Dongen, transporteert op Marcelis
van Uden de eikenbomen en het pootrecht  op de, straat
bij de hoeve te Goirle van Jan van der Dussen  en
Marcelis  van Uden (man van jonkvr. Hadewich Jans
van der Dussen  ) (‘s-Hertogenbosch r.a.  no. 1226).

8 april 1456 Jan van Dongen nat. zn. van Willem van
Dongen transporteert  een ~pla&t uit ,,den  Winclkel” te
Goirle aan Simon Wouters  Bacx (r.a. alsv.).

7 juli 1456 Floris, Hendrik, Roelof, Beatrijs en Yda,
kinderen van Johannes van Dongen machtigen hun
broeder Willem, om te manen (‘s-Hertoge’nbosch  r.a.
no. 1227).

23 juni 1467 en 12 okt. 1469 Willem, Floris, Hendrick,
Roelof, Beatrijs en Yda, kinderen van t Jan. van Dongen,
en hun schoonbroers Joost Dirks die Weert man van
Ghysbertken, en Cornerti  Jan Nagel  man van Enge&
beer, inzake het erf de blosch achter Everdijc in Ab-
bichoven (‘s-Hertogenbosch r.a.  nos. 1236, 1239).

Deze Jan van Dongen is wellicht hertrouwd 1447/‘48  met
Alyt,  dr. van Willem Simon Gillis Werwairten; zij hertr.
1462/‘63  Vastraet Adriaens.

Leenkamer Polanen, 5 morgen land te Baardwijk,
beleend 1383 Symon CiBis Werwairten; 7 mei 1443
Willem Symons; 27 sept. 1448 Alyt Willem Simonsdr.,
die het land van haar vader verkregen had in huwelijks-
voorwaarden met Jan van Dongen, hulder Jan van
Dongen namens zijn vrouw; 3 mei 1463 leeneed door
Alyt vernieuwd thans hulder haar man Vastraat
Adriaens (Nass.  Dom. en Rekenkamer Breda 1 L. inv.
no. 44 f 1 vo. en no. 45 f LXIII vo.). Deze beleningen
zijn jaren na dato met deeelfde hand ingeschreven, de
ouds’te  van 1383 met verwijzing naar een vorig register.
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In de akte van 1448 wordt Jan van Dongen aangeduid
met het onbe’grijpelijk  woord ,~mass~our”  ( ? ), o.i. een ver-
lezing van de tekst der originele akte (of een klad)
,,bastert”, de b met een korte schacht.

11. Willem Jansz. van Dongen, geb. c. 1420, j- vóór 1 5 0 1 ,
gegoed op lde s’tede ti ‘de kerkbof,sakker  te Geide geko-
men van zijn sobo~onveder,  ,tr. vóor 1443 Kathelyne Bacx,
dr. van Symon (natuurl.  zn. van Wouter Bacx Maesz.)
en Kathelyne.

Op een kaart in een karthotheek van een vroegere be-
zoeker ten gemeentearchieve  Tilburg staat deze WiZbm
ten onrechte1 te boesk als, man van Elisabeth Wiericx.
Zou deze onderzoeker uitgegaan zijn van de werkhypo-
these,, dat hij hier op het spoor was van 11 WilZmn  in ons
hoofdstuk 11, wiens bijzit Elisabeth Wiericx weleens
voor wettige huisvrouw gehouden is?

Uit l&t ~h~uw~elijk  (ni:et verder uitglewerkt)  :
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9,

Michiel Willemsz. wan Dongen, schepen van Alfen
1498, glegolad  tic G’oirle, GBze,  Alfen en Ooisterhoiut,
J- vóór 15.25 \kinderlioos.
Pileter Willemsz.  van Dongen,  gagoied  te Gùllze  en
o~oslterhout.
Simon Willemz.  van Dongen, + vóór 1516, tr. N. N.;
hadden éen idouhlter  Barbara, lgehuwd  met Hendrick
Willems Voss.
Wouter Willemsz. uan  Dongen, i_ na 1517.

Roelof Willemsz. van Dongen, -I_ ina 1517, tr. N. N .
LIit ihun zooa  Hendrik Roelof Willems oan Dongen
giehuwd 1’ met Jaffa  Jansdr. van den Hoef! (# vóór
1531) en 2’ (vóór 1531) met Elisabeth Jan Hessels
(wad. van Aert Jan Aerts ailias  Aerf Jan Noeyen)
sp,roten  een ,ZOIO~  Roelof (.le huwelijk) en zes edoch-
ters!. (Tilburg r.a. no. 279, 12 lmai,  30 mei 1531, 8 jan.
1532; no. 281, 6 okt. 1533: no. 282, 16 juni 1535; no.
286, 1 febr. 1539; no. 287, 27 jan. 1540; no. 290, 22
maart 1543: no. 296, 10 nov. 1550; no. 299, 12 mei
1553). IDiek #verwijst  nsar  enkele ‘dezer  akten in Ned.
Leeuw 19616 k. 382, 383, 384, 385.
Jan Willemsz. wan Dongen i_ VóOr  1517, tr, N. N.
Hieruit een ‘zloon  Willem.
Elisabeth Willemsdr. van Dongen, f- c. 1520, tr. 1’
Aerf van der Dussen,  tir. 2’ Adriaen Goderfs.
Alyt Willemsdr. van Dongen j- 1517/‘25, tr. W i l l e m
Woufers.
Johanna Willemsdr .  van Dongen,  f n’a 1517, tr.
Adriaen wan der  Hoewen,  scho~enm~aker.

Dek (Ned. Leeuw 1966 k. 378) geeft een viertal re-
gesten, die enige correcties1  behoeven: Tilburg R 254
ao 1500/1501  folio 8-vers’o  lees 8-recto,  de akte is d.d.
10 juni 1497; R 255 a” 1501/1502,  de losse akte b’ij  folio
is ge#dateerd  7 feblr.  1499; R 254 a” 1509/1501,  de akte
is gedateerd 3 me’i  (folio 14 verso); R 254 a” 1500/1501,
de akte is gedateerd St. Nicolaasdag 1501. De opgaven
zijn ontleend aan de gemeente-archvaris,  van Tilburg.

4 juli 1451 Willem Jansen. wan.  Dongen man van
KatheTyn  Simon (nat. zn. van Wouter) Bacx verkrijgt
een obligatie (‘s-Helrtogenbosch  r.a. no. 1221).

13 april 1443 WiSlem  zn. Van Jart nat. zn. van t Wil-
lem van Dongen geeft obligatie te Goirle (‘s-Helrtogen-
bosch r.a. no. 1213).

23 jan. 1443 boedelscheiding te Goirle tussen de kin-
deren van t 8ymon  nat. &. van Wouter Back en
KatheM  O.W. Kathe&a  huisvr. van Willem JaNsen van
Omgei,  die als derde lot verkrijgt huis, hof, erf en
aangelag  te Goirle, een we’ide  te Hiivarenbeek  aan het

eind van het molentje, erfpachten te Goirle (‘s#-He’rto-
genblosch  r.a. no. 1213).

8 april 1456 Jan van Dongen nat. zn. van WiFlem
van Dongen geeft aan zijn zoon Willem zijn huisraad,
kleirmdiën,  beesten, roerende en haaflijke goederen te
Goirle (‘.+Hertogeabosch  r.a. no. 1226).

8 nov. 1464 Willem zn. van t Jan nat. zn. van t Wil-
lem van Dongen transporteert het beemd ,,clelyn  Mus-
senbroeck” te Goirle gekomen van zijn vader (‘s-Her-
togenbosch r.a. no. 1234).

26 juni 1468 Willem zn. van t Jan van. Dongen, en
Kathelyn, dr. van t Simon  Wouters Backs verkopen
een erfpacht uit hun huis, hof en gronden ge’legen  aan
de kerk te Goirle. (Oistetijk  r.a. no. 174).

5 mei en 8 nov. 1459 Willem van Dmgen zn. van
t Jan nat. zn. van t Willem van Dongen verkoopt een
e,rfpacht  resp. het land ,,die Rijt” te Gobrle  (‘s-Herto-
genbosch r.a. no. 1229).

10 febr. 1473 Peter Willems wam  Dongen transpor-
teert zijn verste’rf  op zijn broeder Michiel (‘s-Hertogen-
bosch r.a. no. 1242).

9 juli 1509 De erfgenamen Willems wan Dongen, be-
lenders achte’r  de kerk te Goirle (Tilburg r.a. no. 261).

26 juni 1505 Wouter Willem  en Symon. Wilbms  van
Dongen lmbben  Cornelis Goyaerts doodgeslagen (Til-
burg r.a. no. 257).

27 maart 1509 Michiel; Willems van Dongen verkoopt
huis, schuur, hoving,  kooi en landen te Alfen onder
voorbehoud van een kamer en de zo’llder  (Breda r.a,
no. 418).

16 mei 1514 Michiel: WilEems  van Dongen koopt
beemden in de Ghihxhe Vucht (Breda r.a. no. 422).

24 okt. 1525 Scheiding en deling van de goederen te
Gilse nagelaten door t Michiel  Willems van Dongen,
tussen Pieter zijn broeder, Willem zn. van t Jan zijn
broeder, Willem zn. van t Lysbet zijn zuster huisvr.
van Adriaea  Goderts,  Marie dr. van t AZyt zijn zuster
huisvr. WilFem  WouSers en haar man Steven Jan Em-
brechts te Geertruidenbe~rg  (Breda r.a. no. 656 sub
Giise) .

cijnsboek Oosterhout vóór 1506, Peter WiZZems  van
Dongen. bezit 1% bunder tussen de Dongen en de Groe-
nendijk (R.A. ‘s-Hertogenbosch, inv. Prins Frederik
no. 1248).

4 3.  Bastaardkin’deren  v a n  R o e 1 o f
Dalem,hleer van D o n g e n  (Hoofdst.uk  1
1 1 1 ) ,  b i j  E n g e l :

v a n
1 sub

1. Jan,  vlolIgt  1,
2. Celie Roelofs van D o n g e n .

5 mei 1488 Celie  Roelofs natuurl. dr. van Dongen
met Joes RoeZofs  haar voogd verkoopt land te Ooster-
hout oost op Cornelis Petemrs,  Sprangers (Oosterhout
r.a. no. 256).

3. F l o r i s  Roelofs v a n  D o n g e n ,  tr. Kafhelyne  Goderts
van Co~rpuf.

8 jan. 1446 en 10 dec. 1447 Floris  RoeZofs  natuurl. zn.
van Dongen, en Kathelyrle  Goderts,  van de Corput: zijn
huisvr. compareren te Oosterhout (Oosterhout r.a. no.
262). Hun eventueel nageslacht bleef onbekend; 28
maart 1468 verkocht Johanna, dr. van t Floris van
Dongen bastaard, huisvr. Willem va% Ghestel,  huis en
hof te Teteringen (Breda r.a. no. 498 f. 83 akte van
23 sept. 1597).

4. Peter, mv<rl$  I1bis,

1. Jan Roelofs van Dalem jgenaamld  van Dongen, was meer-
&rj. ia 1452, sch~o~ut  van Dlongen  1475, gegoed op de
holeve  ,,het Rildderken”  annex brouwerij alid., + vóór 1491,
br.  olmstreeks  1455 jonkvrouw Dierbanf Willem Wolfsdr.
wed ‘van Claes Jacob Claesz Scheyven.
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Dsze Jan en zijn rmzaten  bekleedden ruim een eeuw het
aah~outsmlbt  te Dongen.

3 maart 1452 Jan. Roelofs ve’rkoopt  erfpacht onder
verband van een beemd neven de heer van Oosterhout
(Oosterhout r.a. no. 257).

3 nov. 1453 Jan natuurl. zn. van jr. Roelof van
Donghen.  koopt een erfpacht (Oosterhout alsv.)

1453 Jacob Scheyve C.S. klagers verklaren verzoend
te zijn terzake de mansllag  op CZaes Jaco’b  Claesz.
Scheyve korteling gepleegd door Corstiaen Andriesz
Heyen C.S. (‘s-Hertogenbosch  r.a. no. 1223 p. 199).

13 spri11 1464 Dgerbant  Willem Wolf.%%.  weid. eerst
van CZaeus  Scheyve had nog twee onmondige kinderen
bij deze CLuezcs  (Oosterhout r.a. no. 258; mogelijk is de
juiste datum dezer akte 9-4-1463).

12 maart 1453 jonckvr. Geerte  Willem  WoZffsdr.
h u i s v r .  vlan  Hm#rick Jamais  (van Buyssel) ve’rkoopt
haar behuiside  .stede  van voren aan ‘s Herenstraat, acht-
waarts  aan ‘si Herenvroent (Oosterhout r.a.  no. 257).

13 april 1455 Jan RoeZofs verkoopt land aan ‘s Heren
vroent  (Oosterhout alsv.) .

9 juni 1458 Jazz  RoeZofs verkoopt land dar hij opge-
deeld is aan de Herenstrat met onderpand van zijn
huis en 4 loopens land (Oosterhout alsv.).

16 jan. 1461 Jan Roelofs, Tielman  Peters, Gherit van
Boeme,l  en Claes  van Chets erkennen 39 gld schuldig
aan Jan den Lyt (Oosterhout r.a.  no. 258).

1 juni 1472 Jan Roebfs doet land bezetten krachtens
een erfbrief  (Oosterhout r.a. no. 258). In deze periode
trad hij herhaaldelijk op als schei’dsman  of gerechtelijk
voogd.

17 dec. 1473 Accoord tussen Roelof vati DaeZhem
heer tot Dongen en Jazz zijn natuurl. zn. enerzijds en
Lemmen Raes Jan Vrancken anderzijds inzake hun
dingtalen voor de Hoge Raad van Brabant. Roebf zal
aan Jan leveren 178 Rijnsgeld., waarvan 100 gld door
deze te voldoen aan Lemme’n  (Oosterhout r.a. no. 259).
25 sept. 1475 Henrie  van. BuyieZ (schepen van Ooster-
hout 1453 en vlg.) geeft een obligatie van 16 gld aan
Jan. Roelofs schout  ;an Dongen tea Ibe$oeve  van diens
zoon Joos (Oosterhout alsv.).

16 mei 1477 Henri Janis van Buyssel verko’opt  aan
Jan Roelof van DaeZhem  lde halfscheiding van de stede
aan de Heuvel te Oosterhout belend oostwaarts Jacob
Andriesz  en Geertruyt Raes Jan Vrancken C.S., west-
waartsi  houdende OD de Heuvel aan de noordzijde en
vanaf de Herenstraat,  waarvan Henric  voorz. en juf-
frouw Geert%yt  zijn huisvr. elkaar getocht hebben bij
testament voor heer Claeys van Eyck priester (Ooster-
hout alsv.) .

8 maart 1479 Jan RoeZofs van Dongen belender  van
Kath. Wouter Theeus wed. aan de Herenstraat; 1 april
1479 Iidexn  verkapt land de Heren.atraat  no~oad  -(Oo&er-
hout alsv.).

16 juni 1480 Jan RoeEofs  natuurl. zn. van Dongen en
zijn zoon Joos  met Peter CZaeyss  Scheyvem  verkopen
behuisde stede en 1 loopens land (zie hielrboven  akte
16 mei 1477) aan heer Jan .van  Dyemen, ridder, en
joncvrouw  Mechteld zijn haismr.  (oosterhoat  r.a. no.
260).

7 maart 1483 Peter Cïbeus Scheyven en Joes Jansen
van Dongen verkopen 3 morgen land hun aanbestorven
na dood van hun beider moeder e’n van joffr. GeerfruyC
hunne moeie (de huisvr. van Hendrik Jannis  van
BuysseZ) (Oosterhout alsv.).

30 juli 1491 Theeus Wouter Theeus koopt erfcijns
met onderpand van 8 gld. erfcijns, die Jan. RoeZofs
erfgenamen jaarlijks heffen aan de Groenendijk  (Oos-
terhout r.a. no. 262).

U& & huwelijk:

1 .  Joos, v&gt 11,

2.  Cornelis, volgt IIbm.

3. Peter, volgt IIter.

11.

4. Anfhonis Jan Roelofs van Dongen, was meerderj  vóór
1496, cch~aut  vain Doqen  1508 en vbg.,  + 1532, tr. 1’
Engele, Zo Belye j- 1534. Baide huwelijken ~knderloos.

6 jan. 1496 Thofiis  Jarcs wam Dongen koopt 10 loopens
beemden aan de Groenendijk (Oosterhout r.a. no. 262).

15 nov. 1499 Antonis Jan Roelofs van Dongen koopt
van Cornelis  Jan Roelofs van Dongen een deel van het
erf de Waeyser naast (de ,,kle’ine  hoeve”) de heer van
Dongen oost en naast  Willem van. Dongen west (Nass.
Dom. en Rekenk. Breda 1 regest no. 2351).

150516  Comp. Anton vam Dongen en EngeZe  zijn
huisvr. (Tilburg r.a. no. 258 f. 30 vo.).

19 febr. 1510 Anthonis  Jans van Dongen schout te
Dongen verkoopt beemden in de Ghilsche Vucht  (Breda
r.a. no. 419).

1 juni 1518 Anthonis  Ja%s van Dongen schout ald.
koopt 6 loopensaet beemdea in de Ghilsche Vucht  te
Ryen (Breda r.a. no. 419).

16 aug. 1515 Thonis  Jarzse%  schout van Dongen ver-
koopt huis en land met uitweg over zijn erf naar de
kerkweg  te Oosterhout (Oosterhout ‘P.a. no. 264).

Cijnsboek Giise a” 1456 en vlg. Anthorbis  Jansen van
Dongen 6 loopensaet b’eemden  in de Ghilsche  Vugt de
te Rijen (R.A. Den Bosch, inv. Prins Frederik no. 108).

Cijnsboek Dongen a0 1521 en vlg. Peter Jansen van
Dongen.. . 2 bunde#rs  weide in den Ham, die Antonis
zijns broeders1  warea  (inv. alsv.).

10 jan. 1531 Akte in presentie van de schout Anthonis
Jans en Peter zijn broeder (Dongen r.a. no. 89).

28 jan. 1533 BeZye  wed. Anthonis  Jans schout tot
Dongen koopt erfcijns  te Dongen (Dongen alsv.).

15 nov. 1535 Geryt  Jan Gerits van Waspik  verkoopt
beemden te Oosterhout daar hij op gedeeld is na dood
Belye wed. Anthonis Jansen. van Dongen zijn moeie
(Oosterhout r.a. no. 269).

loos Jansen van Dongen, ~sdmpe~  van Ooslterhicmt  1480,
-/- vóór 1515, tr. vóór aug. 1478 Aleyt t na 1524, dr. van
Raes Jan Vrancken van Enschot, schepen van Ooster-
hout, en Aleyf Heyn Simons.

zie hierboven de regesten 25 sept. 1475, 16 juni 1480
en 7 juli 1483.

6 j,mi 1475 AZeyt Jcm. Vranckendr. lb~e~lendste~r  .aan  de
Groenendijk (Ooosterhout r.a. no. 259).

4 aug. 1478 Alyt Raes Jan  Vranckendr. met Jan
RoeZofs haar voogd bij consent van Joos Jans van
DungeH  haar man verkoopt aan Weyrick Raes haar
broeder een erfpacht op haar vererfd van haar vader
uit een stede waarop Weij.rick  wo’ont  (O~o~ste~Hho~ut  dw.  ) .

2 sept. 1480 heer Jan van Dyemen ridder kent sIchul-
dig aan AZyt wed. Raes Jan Vrancken 7 viertelen erf-
pacht uit de stede daar hij op woont (Oosterhout r.a. no.
260); zie het regest hierboven d.d. 16 juni 1480.

6 maart 1478 Joes Jansen.  van Dongen koopt e’rfpacht
te Oosterhout (Oosterhout r.a. no. 259).

2 sept. 1480 Joes Jansen va!n  Dongen koopt 2 bunder
land in Craenschot tussen de Craenschotsedijk en de
oude Dongen (Oosterhout alsv.) .

18 aug. 1483 Jau Raes JUN Vrancken verkoopt aan
Joes Jans van Donghen  zijn zwager (Oosterhout alsv.).

2 nov. 1489 Joes Jans vart Donaen verkoont land aan
Joes RoeZofs heer tot Dongen (OÖsterhout  e.a. no. 261) ;
14 mei 1492 Idem verkooph  land (Oosterhout r.a. no.
262).

Cijnsboek Oosterhout ao 1524 AZeyt Raes Jan Vran-
ckendr. wed. Joes Jans vare Dongen cijns op 2 bunders
voormaals van haar vader (R. A. ‘s-Hertogenbosch, inv.
Prins Frederik).

Urit [dit h.uwellijlc  (nliet  verder ui.tgiewerkt)  :

1. Anfhonius Joes van Dongen.
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2. Willem Joes van Dongen, tr. N.N. Hkeruit  een zoon
J00s.

2 maart 1515 Thmis Joes van Dongen verkoopt half-
scheiding van 10 loopensaet  beemden hem aanbestorven
van zijn vader gelegen bij ‘s-Gravenmoer,  de Dongen
oost (Oosterhoat  r.a. no. 264).

27 maart 1540 Willem Joosten  van Dowgen, Peter
Jan C1ey.s  van Ghilse en Anthonis Joosten  van Dongen
verlenen kwijting (Oosterhout r.a. no. 270).

13 nov. 1564 WiFlem Joosten  van Dongen koopt beemd
aan de Groenendijk belend hem zelf (Oosterhout r.a.
no. 271).

9 jan. 1545 Joos Willem Joosten. van. Donge?%  koopt
beemd aan de Groenendijk (Oosterhout alsv.).

Jbis. Cornelis Jan Poelofs van Dongen, schout van Dongen
1503, -f vó& 1580, tr. N.N.

20 febr. 1482 CorrteUs  Jansen van Dongen koopt erf-
ciins te Oosterhout (Oosterhout r.a. no. 260).

15 nov. 1499 GorneEs  Jan Roelof va+a Dongen heeft
verkocht aan Antorzis  Jam RoeZofs  wam  Dongen een deel
van het erf #de Waeyser naast (de ,,kleinel  hoeve” van)
de, heer van Dongen oostwaarts en naast WiZZem van
Dongen westwaarts (Nass. Dom. en Rekenk. Breda 1
regest njo.  2.35~1).

1503 rekening van Cornelis Jansen van Dongen,
schout van Dongen (R.A. ‘s-Hertogenboslch,  collectie
Cuypers  van Velthoven no. 133 Dongen).

Cijnsboeh  van Oosterhout a” 1524 fol. C 15 vo. land
eertijds van Co~%elis  Jansen, c?e snhout van D’ongen
(R.A. ‘al-Hertogenbosoh,  inv. Prins Frederik nol. 1249).

Unit tdit huwelijk:

Jan Cornelisz. van Dongen, schepen 1525, schout 1537
van Dongen, gegoed ald., te Oosterhout en te Gilse,
i_ 1546/1547,  tr.  1’ Laurentia Jan Horstman  (Horsten)
van Herpe, j- vóór 1530: tr. 2’ vóór 1530 Aleyt Henric
Wouters van Chaem die vleeshouwersdr.

9 mei 1518 Lauweri+aa  van Herpe huisvr. van Jan
Cornelis verkoopt land te Oosterhout haar toelbmedeeld
na dood van haar vader (O~os~terho~ut  ra. #no.  264).

21 april 1521 Jar& Cornelis uar2  Dongen koopt beem-
den naast zijn erf aan de Groenendijk (Oosterhout r.a
no. 265).

4 april 1530 AZyt Henricx  van Chaem huismr. van
Ja% CorneZis van Dongen verkoopt land (Oosterhout
r.a. no. 267).

10 jan. 1531 Jam  Cornelis en de voogden zijner kinde-
ren verkopen huis, en erf naast het schoolhuis te Dongen
r.a. no. 89), in presentie van de vrienden Awthonis  Jans,
schout, Peter zijn broeder en Embrecht Jans Horste%.

30 jan. 1531 Jan Cornelis Jans va% Dongen verkoopt
land (Oosterhout r.a. no. 267).

22 april 1533 Aleyt?  Hertric Wouters van.  Chaem
huisvr. van Jan Cornelis van Dongen verkoopt erfpacht
te Gilse (Breda r.a. no. 657).

1 maart 1535 Jan CorneZis  van Dongen verkoopt huis
en erf te ‘Dongen (Dongen r.a.  no. 89).

febr. 1537 Jan Cornels  onze schout maakt nadere
scheiding en deling met zijn kinderen CorneZs,  Jan,
Margriet huisvr. van Jacob Cornelisx  en de onmondige
kinderen Roelof en StoffeZ  ahen bij Laurentia Jan
Horstendr. zijn overleden huisvrouw, boven de deling
geschied na dode van Laurentia voorz. (Dongen r.8.
no. 90).

9 maart 1546 Jan Cortielis  koopt erfpacht voor zijn
zoon Christoffel (Dongen alsv.).

Uit h.ot eerste h~uwerlij~  @at verder ueitigtewerkt)  :
a. Cornel is  Jan Cornel isz .  van Dongen,  kerkmr. t’e

Dlolngen  155,2.
30 febr. 1547 heer Jan Loer, Cornelis Loer, zoons van

b.
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Wouter Lo’er, enerzijds, CorneEs,  Jan  en Adriaen zoons
vaa Jan Cornelis, anderzijds, scheiden en delen alle
sIchulden  en kosten van hun resp. t overleden vaders
(Dongen r.a. no. 90).

Jan Jan Cornelisz. van Dongen, s~che~en  1558 en
s~tsd$~ouder  van d!e s&mt 1550 van D’olngem,  + vóó’r
1577, tr. 1’ vóó,r  d’ec. 1547 Cornelia Pieter Jan Lam-
brechtsdr.; tr. 2O Margriet Philip Corn. Bollekensdr.;
zij hertr. Wijnand  Jan Puelen Mynderts.

Cijnsboek van Dongen ao 1521 en vlg. Jan Jan Cor-
neZisse  van Dongen diverse percelen (R. A. Den Bosch,
inv. Prins1  Frederik no. 1265).

Cijnsboek van Oosterhout a” 1554 en vlg. Jan Jan
Comzelisx  va% Dongon  diverse beemden (alsv.  no. 1251).

21 maart 1547 Jan zn. van t Jan Cornelis van Don
gerz koopt erfpacht (Ooste’rhout  r.a. no. 274).

9 mei 1547 CorneEa dr. van t Pieter Jan Lambrechts
huisvr. van Jan Jazz  Corne%s  van Dongen (Dongen r.a.
no. 90).

8 maart 1577 Margriet Philip  Cornelisdr. wed. Jan
Jan CorneZis  van Dongen thans huisvr. van WQ%and
Jam Ruelen  MQnaerts  Lolopt  hasas kinde,ren  u i t ,  m,et
namen Adriae%  oud c. 17 j., Conaelis  secretaris van
Ro~osle’ndaai  15~88,  wonende te Breda, rentmr.  vsm Bralc-
que 1592, van St. Jan te Breda, schout en castelijn van
Loenhout 1612, 7 vóór 7 mei 1622, tr. Anneke Antho-
nysdr.  Dirven),  Gysbrecht en Mariken  onbejaard, allen
kinderen van Jan Jan Gomelisse van Dongen (Ooster-
hout r.a.  no. 281).

c. Margriet Jan Cornelisdr. van Dongen, tr, Jacob Cor-
neldsse.

29 dec. 1551 Margriet Jan Cornelisdr. huisvr. van
Jacob Cornelisse transportee~rt  op Jan Jan Cornelisse
een erfcijns  gekocht door hun vader (Dongen r.a.
no. 90).

d. Adriaen Jan Cornelisz. van Dongen, secaetaris,  1547,
armglalar~d~er  1548 en xhmepsn  1550 van D’onlgen,  -I_ na
1570, tr. 1’ Kathalyna Cornelis Stoffels; tr. 2’ Anna
Peter Jansen van Dongen (z6e hiern,a  uit Ibis, sub
111 3).

14 mei 1548 Adriaen Jansen. secretaris transporteert
op zijn broeder Jan Jansen, schoonzoon van Peter Jan
Lamberts, een schepenbrief op Tonis Jansen schout tot
Dongea  hun 101oun  za. hem aaiibestorven  van zijn vader
(Dongen r.a.  no. 90).

26 juni 1550 Adriaen Jan Cornelisse, schepen van
Dongen (Dongen alsv.) .

29 jan. 1550 Kathelyna Cornelis Stoffels huisvr.
Adriaen Jan Cornelis verkoopt erfpacht (Dongen alsv.) .

21 mei 1549 Adriaen Jan Cornelis  van Dongen secre-
taris oft clerck tot Dongen koopt weide in GilseN (Breda
r.a.  no. 659).

7 dec. 1570 Anna Peter Jansen van Dongen huisvr.
van Adriaen Jan Cornelis verkoopt land (Dongen r.a.
no. 93).

e. Roelof Jan Cornelis van Dongen, #in 1537 nog cmmcm-
dig, tr. N.N. Zij hadden twee zoons: Peter en Jan.

23 juli 1547 een akte van mij Adrzaen  Jansen secre-
taris, in kennisse der waarheid van mijn broeder Roe’bf
Jansen (Dongen r.8.  no. 90).

29 dec. 1551 Roelof Jansen geeft kwijting aan Jan
Jan Corrbelisse zijn broeder (Dongen aslsv.).

19 jan. 1577 Peter Roelof Jansen van Dongen ver-
koopt beemden aan de Groenendijk van zijn vader aan-
bestorven (Oosterhout r.a. no. 281).

18 act. 1578 Jan Roelofs vare Dongen en Digna Denys
Jan Denysdr. ex mjatre  Ann#a  Jamsdr. Ruelem Denysz.
(Breda r.a.  no. 482 f. 155 vo.).

f. Christoffel Jan Cornelb van Dongen, in 1537 nolg
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cmmoadig,  in 1553 wegens xhdden in Breda
gijze1.d.

20 nov. 154’7 Christoffel Jan Cornelis verkoopt
pacht (Dongen r.a. no. 90).

ge-

erf-

20 sept. 1553 Op het aanbod van Christoffel Jan Cor-
nelis  van Dowhen,  zijn broeders en zuster, om hun derde
aandeel in het erf de Waeyser te transporteren op de
heer van Breda ter vo#ldoening  van de kosten ad 55
Rijnse gld. door Stoffel in de gevangenis te Breda we-
gens zijn gijzeling verschuldigd, opdat hij daaruit worde
ontslagen, adviseert de rentmeester van de heer van
Breda tot aankoop tegen 200 Rgld., daar dit erf van
veel nut zou zijn voor de ,,kleine  hoeme”  van de heer
van Breda te Dongen om de beesten en schape’n op te
jagen en hooi te drogen. De rentmeester rapporteert,
dat de Waegsar  behoorde aan voornoemde Christoffel
C.S. voor een derde onverdeeld, aan de erfgenamen van
Petelr Jansen. van Domgen  (VOL@  hierna IIter) voor
een derde onverdeeld, en aan de erfgenamen van
Stoffel Wilbms  bastaard van Dosgen  (zie hoofdstuk IV
C2) voor een derde onverdeeld .(Nass. Dom. e’n Rekenk.
Breda 1 regesten 3296/7).

19 febr. 1554 Cornelis  Jan Cornelis, Jan Jan CorneMs,
A~driatm Jan Comzelis, Christoffel Jan Corrtelis, mede
namens Roelof Jans en Margriet Jansdr.  hun broeder
en zuster, verkopen hun aandeel in de Waeyser aan
Anthonis de la Ruelle als rentmr. van de ‘heer van
Breda (Dongen r.a.  no. 91).

II,ter.  Peter Jansz. van Dongen, geb. 1470, brouwer (gegoed  op
de hoiave  ,,hlet  R&dderken”  te Donlgem,  schout 1528, sche-
pen 1547, berken  van het O,L.  Vroluwagiilde  te Dongen,
# ti. 20 nov.  1552, begr.  op het hoogkoor in de kerk
onder een zerk (met  hlat  Arkelmapen  (rd,er  Van Dalem’s)  ;
tr, 1’ N.N.: tr. 2’ vóór 1500 Kathelyna  van Ghilse,
j- lDlongen  1554J’59,  dr. van Hendrik Hendrik Jansz.,
scshepen  van Gilse, en Jan Pefersdr. Beliaert.

15 april 1506. Peter Jan Roelofs van. Dongen koopt
beemden aan de Groenendijk te Oosterhout (Ooslterhout
r.a.  no. 263).

Leenboek  van Dongen, 19 juli 1501 jo. 27 maart 1526
Peter Jansen van Dongen en Engbrecht Jans houden
14 loopensaet land onverdeeld in leen van de heer van
Dongen (A.R.A. ‘s-Gravenhage, Nass. Dom. inv. Hing-
man no. 4600).

Cijnsboek van Dongen a” 1521 en vlg. Peter Jassen.
van Dongen van zijn huis met landen achter den
Heuvel strekkende van de Herenstraat enz. twee bun-
der weide in Den Ham, afkomstig van zijn broeder
Artthortis enz. enz. (kanttekening: over op Peter Corne-
lisse  van Gibe - man van zijn dochter Marie) (R.A.
‘s-Hertogenbosch, inv. Prins Frederik no. 1265).

6 sept. 1528 visitatie der moeren tot Dongen door
jonkheer Jan van Renesse, Cornelis van Drongelen,
Henrick Montens  (rentmr. van de heer van Breda) en
Pieter Jansen van Dongen schout (A.R.A. ‘s-Graven-
hage.  Nass. Do’m.  en Rekenk. Breda 1 no. inv. 276).

10 maart 1531 Peter Jansen van. Dongen verkoopt aan
heer Willem RoeZlofs van Dongen (hoofdstuk 111 sub
IVter 2) huis melt  erf te Dongen, het kerkhof noord
(Dongen r.a. no. 89).

22 april 1539 Peter Jansen van Dongen, gemachtigde
van Hendrick  Henricx van Ghibe zijn ,,sweer”  (=
schoonvader), verkoopt huis en land aan de Leeghstraat
te Rijen; 2 okt. 1543 Peter Jansen van Dongen koopt
land laan  ‘de Leegstraat  te Rijen, van Clara Henricxdr.
van GhiZse  (Breda r.a. no. 658, Gilse).

20 febr. 1547 Peter Jansen van Dongen heeft gedeeld
met Katelyn  zijn huis#vr.  een derde deel in de langen
berg met bosck en heeft dit verkocht aan haar broeder
Jan Heyndricx  van Gilde  (Dongen r.a. no. 90).

28 febr. 1547 Peter Jansen van  Dongen oud omtrent
76 of 77 jaren getuigt (Dongen alsv.).

16 mei 1552 Peter Jansen va% Dongen schenkt aan
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de kerk van Dongen voor zijn jaargetijde een erfpacht
van 10 loopens  rogge ‘s jaars,  onder voorwaarde dat
deze niet mag worden verkocht (Dongen alsv.).

In de kerk van Dongen op het hoogkoor een zerk
waarop het wapen Van Dalem  binnen een randschrift:
,,Hier leyt  begraven Pieter Jans vart Dongen en hij
sterf in ‘t jaer lao XVcLII lden XX dagh in novv  . . . . .”
(R.A. ‘s-Hertogenbosch, collectie Cuypers van Velt-
hoven, no. 133 Dongen).

10 juni 1553 scheiding en deling tussen de erfgena-
men van i Peter Jansen van Dongen, te weten: zijn
weduwe Katelyne, zijn drie voorkinderen genaamd:
a. Mary weduwe Jan de Roy, b. t Magdalena’s kinderen
bö Embrecht Jansen Horsten 1Suken  Embrechtsdr..
B&tei Embrecht, Anneken  Embrechtsdr.  huisvr. van
Dierìck Gerrits, Dingen  Embrechts huisvr. van Adriaen
Peter Heyn W&teri,  Jan Embrechts en de onmondige
wezen van -i_ N. Embrechtsdr. bij Zebrecht  Jan Aerts),
c. (niet in de akte genoemd), voorts zijn drie nakinde-
ren (bij Kathebyna van Gilse) genaamd: 8. Mary  huis-
vrouw van Cornelis Peters, (van Gibe),b. t Jasparina
huisvrouw van Jacob Peters (van. Gi7se) bij represen-
tatie hun twee onmondige weeskinderen, en c t Ghristof-
fel Peter Jansen van Dongert  bij representatie zijn drie
onmondige weeskinderen, verdeeld werden tal van ren-
ten, erfpachten e.d. blijvende1 de kavels overigens onver-
deeld (Dongen r.a. no. 91).

9 maart 1554 De erfgenamen van t Peter Jansen van
Dongen bezitten een derde onverdeeld aandeel in het
erf de Waeyser gelesgen  aan de Kleine Hoeve te Dongen
(A.R.A. ‘s-Gravenhage, Nass.  Dom. en Rekenk. Breda1
inv. no. 277). Dit aandeel kwam later aan zijn kleinzoon
Christoffel Peter Cornelissen  van Ghilse.

Zaterdag na cersdag 1559 Scheiding en deling tussenn
de erfgenamen van t Kathelyne wed. Peter Jaasen van
Dongen, te weten: Embrecht zn. w,n i Stoffel Peter
Jansen van Dongen voor zich en voor StoffeL  andere
weeskinderen, Anna wed. t Stoffels Peters, de weeskin-
deren van t Jasparina  Peter Jansen van Dongen, Mary
Peter Jansen  van Dongen huisvr. van Peter Come8ì.s
(vaa Ghilse); Mary verkreeg bij loting landerijen te
Dongen en ‘s-Gravenmoer, erfpachten en een schuld-
brief (Dongen r.a. no. 91).

Uit het eerstie  huwelij:k:

1. Heer meester Peter van Dongen, prims~er,  j- Br’ussel-
St. &irijn  vóór 1554.

23 sept. 151’7 Thonis  Jansen. van Dongen, gemachtigde
van Peter van Dongen priester, Magdalena Peters van
Dongen huisvr.  van Embrecht JaNsen en Mary Peters
van Dongen huisvr. van Jan die Roy, verkoopt beemden
aan de Groenendijk (Oosterhout r.a. no. 264).

23 febr. 1547 heer Peter, zoon van Peter JaNsen  van
Dongen, priester koopt erfpacht (Oosterhout r.a. no.
271).

20 aug. 1554 Schepenen van Dongen verzoeken de
wethouders van Brussel o’rn  een rogatoire commissie  op
vordering van Peter Comelis (van Ghilse) c.s. inzake
het testament van heer en meester Peter Peter Jansen
van Dongen gestorven Brussel, parochiaan te St. Quirijn,
welk testament was’  gemaakt en geschreven door heer
Jan Schuin en waarover eisers geschil hadden met (de
kinderen van) Magdalena en Marie, dochters van Peter
Jansen vwn Dowgeq  tijn schoonzusters (Dmongen  r.a.
no. 91).

2 Magdalena Peter Jansen van Dongen, j- vóór 1553, tr.
vóór 15,17  Embrecht Jansen Horsten.

3. Marie Peter Jansen van Dongen, f na 1554, tr. vóór
1517 Jan de Roy.

18 juni 1576 Scheiding en deling tussen hun klein-
kinderen (Dongen r.a. no. 93).

Ut lhet  twee&  ~huurelijk:

4. Christoffel Peter Jansen van Dongen, vestigde zich
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tle Gilae,  H-Geestmr.  ald. 1543, i_ Gil.ae  vóór 1547, tr.
Anna, dr. van Engbrecht Jan Matheus, schepen van
Gilse, en Kathalyne.

23 j#an. 1543 Stoffel Peters van Dongen, H. G. mees-
ter te Gilsem  (Breda r.a. no. 658, Gilse) .

8 maart 1547 Arzna  Engbrecht Jan Matheusdr.  wed.
van stoffel  Peters van Dongen verkoopt huis en erf te
Gilse-Vaelrhoven  belend haar erf (Breda  r.a. no. 659,
Gilse,) .

Cijnsboek Craenschot ao 1548 en vlg. Stoffels Peters
wed. en erfgenamen te Dongen wonende, 5 loopens
beemden (R.A. ‘s-Hertogenbosch, nv. Prins Frederik no.
1260).

Uit ‘dlit  huwelijk (niet verder uitgewerkt) :
a. Roelof Christof fe l  Peters  van Dongen,  fgegoled  te

G&e,  tr. vóór 1544 Peterke Timmermans,  ldr. van
Adriaen Peters en Lysbst Henricx van Gilse, en we-
duwe van Godert Jan Goderts

15 maart 1544 Scheiding en deling tuss,en  Kathelyrz
Willem Cantersdr. wed. van Henri&  He%ricx  van
GhiLse  de jonge en Henricx broers en zusters kinderen
(Breda r.a. no. 658, Gilse).

6 okt. 1545 Petere Adriaen Peter Timmermansdr.
wed. Goclert Jan Goclerk nu huisvr. van Roetof  Stoffels
van Donghert  verkoopt een bunder land te Rijen (Breda
r.a. alsv.).

31 jan. 1551 en 8 dec. 1574 Roelof Sfoffel Peters van
Dongen en huisvr. verkopen land te Dongen (Dongen
r.a. nos. 90 en 93).

b, Marie Christoffel Peters van Dongen, tr. G h o r i s
Heynricx van Aerdenne.

14 juni 1568 verkopen zij pachten en cijnsen  te Dongen
afkomstig van hun grootouders Van Dongen (Dongen
r.a. no. 92).

c. E m b r e c h t  ChrzIstofJel  Peters  van Dongen wolon’de
1 5 8 9  te Teteninigen,  ~gez~wo~rene  en Ng,egoied  alld., ts.
Willemina, ‘(dr. van Henric  Symon Jorb van Ghilse e n
Jenneke Cornelb Willem Daemsdr.

7 maart 1561 Embrecht van Dongen. en zijn huisvr.
Wilhelma  van Ghilse kopen uit de nalatenschap van
haar vader Hemrick  Simons  van Ghilse een huis te
Breda (Breda r.a. no. 508).

25 febr. 1578 Ertgelbertus Stoffel Peters van. Dongen
en Jan Adriaen Jans van Ghike  kopen bosch en heide
in de Heystraat te Teteringen (Breda r.a. no. 482).

13 jan. 1609 vermeld de zes kinderen van Embrecht
van Dongen en Wilhelma  van. Ghilse met namen Jan,
Jenneken,  huisvr. van Lenaert Laurys Lenaerts van
Bavel,  Elisabeth huisvr. van Willem Stoffeb  Buys,
t Hendrik, f Jacob en Mayke (Breda r.a. nol.  508).
N.B. Anneke Embr. Stoffel Peters van Dongen was
22 juni 1604 huisvr. van Peter Peters Verheyden.

5. Jasperine Peter Jansen van Dongen, i_ vó& 1548, tr.
Jacob Peters van Ghilse, van M~ollensohcmt,  xhoen-
ma(ker  en moutter  in ihet  huifs  de Rasenlberg  tic Breda.

14 ma&t 1548 Peter Jansen van Dongen,  ten behoeve
van de wee,skinderen  van t zijn dochter Jasperine  (Oos-
terhout r.a. no’. 342).

8 febr. 1552 Jacob Peters van Gibe verbindt zich om
zijn tweè  kinderen te onderhouden, die hij had bij
+ Jaspere Peters, met consent van de voogd CorneUs
Peters van Gibe  (Dongen r.a. no. 90).

19 febr. 1578 Hun kinderen verkopen het huis de
Rasenberg  met mouthuis  op het Gasthuiseinde te Breda
(Breda r.a. no. 48). -

6. Mary Peter Jansen van Dongen, tr. Peter Cornelissen
van Ghilse.

Zie uitvo’er/ig  V Peter Cornelissen van Ghilse in dse s’tlem-
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ceabs Van Ghilse, hlierboven  ~ho~ofdstuk  1 4 2, Zij walren
de ouders van ChristoJfel  Peter Cornelisz. van Ghilse, &e
anno’  1621 als presndent-schepen  van Dlo’ngen  zegelSde  met
het  Arkel-wapen  (‘der  Van Dalem’s).

Dbis. Peter Roelofsz.  van Dongen, tr. N. N.
10 okt. 1496 Peter Roelofs natuurl.  zoon van. Dongen

verluao@  Iuain  Theeus  Wouter Tcheeus  6 l~o~opene erfpacht,
hem aangekomen na dood van Engele  zijn moeder
(Oosterhout r.a. no. 262).

Wit dit huwelijk:

1. Jan, volligt  11.

2 .  ElrIsabeth,  t$r.  ‘Jan  N .

11.

111.

9 4. 1 n md le z le p a r a g r a a f  wSordlen n o g  eni,ge

Jan Petersz. van Dongen, gegoed mop een behuisdse sltede  te
OlosSter:hlout,  t vóór 1521, tr. vóór 1517 Cornelia Mertens
Bacx.

Peter Jansz.  van Dongen, (geb.  c. 1490, $ vóór 1553, tr.
Geertruy Corstiaens.

Ulit dit ~huwelijk  (nilet  verder tutgewerkt)  :

1.

2.

3.

4.

Cornelis Petersz. v a n  D o n g e n ,  vermelld  te Ooa,ter-
hout 1549.

Kathelyn. Petersdr. van Dongen, 8t.r.  Mathijs Antonisz.
van Dongen. W’ellicht  was <dezIe  Mathijs een zoon van
Antonis  Dirks van Dongen en Engele  Jansdr. van
Zonne (zie Dek, Ned. Leeuw 19166,  k. 385 regest d.d.
15 febr. 1552); zie nog hierna $ 4 B 1 2.

Anna Petersdr. van Dongen, tr. Adriaen Jan Cornelisz.
van Dongen, wnr. van Kathalyna Cornelis Stoffels,
secre tar i s  154,,7,  en ccbepen 1550 van Don’gen;  zi,e
hloo6ds1tulk  IV 8 3 IIlbis  ,sub l’d.

Jorys Petersz, van Dongen, vermel,d  [te Donlgen 1553.
17 felbr.  1512 Lysken  Peters van Dongen. met haar

voogd verkoopt beemden te Gilse aan haar zoon Hen-
ri& Jansen (Breda r.a. no. 420).

2 mei 1517 Jan Peters van Dongen en zijn huisvr.
Cornelia  Mertens Bacx  verkopen hun behuisde stede
(Oosterhout r.a. no. 264).

5 maart 1521 Corneria  wed. Jan Peters van Dongen,
die lmen  noemt Cornelia  Posten ,verlkololpt  erfcijns te
Terheyde (Breda r.a. no. 428).

27 juli 1549 obligatie van Cornelis  Peters van Don-
gen (Oosterhoat r.a. no. 342).

18 nov. 1553 Anna Peter Jansdr.  van Dongen. e n
Joris Peters haar bsroe’der  verbinden zich om hun moe-
der Geertruyd  Corstiaens te onderhouden (Dongen r.a.
no. 91).

22 april 1560 Katelijn Peter Jans&-.  van Dongen
huisvr. van Mathijs Anton& van Dongen compareert
(Oosterhout r.a. no. 275).

‘getgevens gegroep~ee~rd  bletreffende  bas-
tafarlden,  d i e  o~ms~treeks~ d,e tw’eede h e l f t
d le Sr 1 5 Nd e e e u w g e ms, ‘p :r .o t e n z ij :n u i t md e V a n
D a l e m  v a n  D o n g e n ’ s .

Na onze $sevinidRngen  in 9 3 sub 1-IIter  6 hebblen  d’eze  ge-
glevens,  wcnor  $et onderwerp van dit olplstal  geen rec,hts’treekse
betekenfis,  maa,r  #pubhcati:e  kolmt  lhet  totalle  b’eeld  v a n  d e z e
genaalqie  ten ‘goede.
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A .  B’astaard  ,kin!deren v a n  J a n  vanDaZem
LI a n D o n g e n, h e e r  v a n  Zw~al~uwe  (Hoofd-

~stu~kIIs;ubIII~b~isl),$ijAZyC  J a n s d r ,  v a n
R i j c k s e n :

1.

2.

Jan, votlIc$  1.

Cornelia van Dongen, nlon !e Keulen 1490, in het
lkIoost.er  B’ethlahhem  bu~iten  LItrecht  1 5 3  1  (  zi’e  ,Dek,
De Ned. Leeuw 1966, kal. 399).

3 okt. 1483 comp. Alyt Jans&-.  van Rijcksen en Cor-
neEo  haar natuurl. dochter, die zij had bij Jan Jansen
van Dongen (Oosterhout r.a. no. 260).

1. Jan Jansz. van Dongen, gegoed op een b,ehulisde  stede te
Ololsterhout-Ten  Hlout, te Terheyde en in Sormeel,  ver-
meld 1492-15,24,  tr. Machteld,  t vóór 1510 dr, van
Pauwel  Jan Aussem Pauwels,  schepen van Gilse 1494,
en Yde.

Uit dit huwelijk o.lm. (nlilet  verder u’it’gewerkt):

1. Marie Jansdr. van Dongen, -f- ‘na 1549, tr. vóór 1515
Cornelis Jan Jacobs, j- vóór 1549, gegloed  op een stede
te Oosterhout.

2. Kafheline Jansdr. van Dongen, ltr. vóór 1512 Wouter
Aerf Symons.

3? Jan Jansz. van Dongen, ‘gegoed  op een behuisde stede
,in [de ~Lyesch  te Pnincenhage  1552.

Zie 26 nov. 1492 (Oosterhout r.a. no. 262), 31 jan.
1495, 29 okt. 1498, 20 mei 1499 (alsv.) ; 9 sept. 1503, 31
jan. 1506, 19 maart 1512, 25 febr. 1510 (alsv. no. 263) ;
10 febr. 1515, 23 sept. 1514, 25 juni 1515 (alsv. no. 264) ;
26 nov. 1519, 17 okt. 1520 (alsv. no. 265), 24 mei 1530
(a.isv.  no. 267).

Cijnsboek Oosterhout a” 1524 en vlg. Jan Jans van
Dongen de bastaard huis en hof twee bunders en drie
bunders voortijds Jan Aussems en onbedeeld land met
Peter Pauwels  weeskind, voortijds Paul Jan Aussems
(R.A. ‘s-Hertogenbosch, inv. Prins Frederik).

10 mei 1502 Jan van Dongen vestigt erfpacht uit zijn
land in Sonseel te Terheyde (Breda r,a. no. 415) ; 25
mei 1519 Maria Jans&-.  van Dongen.  huisvr. van Cor-
ne%s Jan Jacobs ve,rkooNpt  bee’mden  in Sonseel onbedeeld
met Hendrick Janse van Giise en mr. Pauwel  Peters
Ausse’ms  (Brelda r.a. no. 426).

21 juni 1504 Jan Jans van DongeN  belender  van Jan
Aussems, ‘de timmerman, te Gilse (Breda r.a. no. 416);
26 aug. 1511 Jan van Dongen, natuurl. zn. + Jans van
Downgen,  verkoopt te Terhepde een erfpacht uit beemden
te Zonzeel  gemeen met Pauwel  Peter Pauweis  en Mech-
teld Aert Ghybendr. (Breda r.a. no. 419).

B’. BastaardvanJan  Willemsz.vanDalem
v a n D on g e n, h e e r  v a n  Z’w’aluwe  en van Ter
B,orch (IHolof’dwtuk  11 sub 11 Ib’is):

1. Dirk van Dongen, ldie  wij ihlier menen te molgen  indelen,
omdat xhij  a” 1484 een Buis 6e Haren bezlat nabij Ter
Borah,  &ook een huis te IOisterwijk;  hij Itr. N, N. en
t ,na 1503.

3 mei 1484 Dirk natuurl. zn. van tJan van Dongen
verkoopt een half mud rogge erfpacht uit huis en hof
in de parochie Haren (Oisterwijk r.a. no. 192).

27 sept. 1499 Dirk van Dongen. koopt een rente uit
huis in de Visscherstraat te Breda; 11 maart 1500 een
erfcijns  te Breda (Breda r.a. no. 415).

13 sept. 1503 Dirk natuurl. zn. van tJa?z van Dongen
verkoopt huis, erf en gronden ter stede de Pepstraat in
de vrijheid Oisterwijk (Oisterwijk r.a. no. 207).
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LIit dit ,h#uwdijk nazaten o.a. te Breda (niet verder uitge-
werkt) :

1. Jan Dirksz. van Dongen, gegoled  op een behuisde
stede in Oosterhout-Ten H’out 1530, ,tr. N. N.

18 aug 1530 Jan Dirks vare  Dongen  koopt stede in de
Akkerstraat Ten Hout (Oosterhout r.a. no. 267).

2 dec. 1539 Jan Dirks van Downgen.  koopt land te
Oosterhout id. 31 jan. 1541 (Oosterhout r.a. no. 270).

Cijnsboek Oosterhout a0 1554 Jan Dirks van Dongen.
bezit huis en land Ten Hout (R.A. ‘s-Hertogenbosch inv.
Prins Frederik no. 1251).

Ulit  ,d,it huwelijk (niet verd’er  uitgewenkt)  :
a. Dirk Jansz. van Dongen, t vóór 1577, tr. N.N.
Ib. Cornelis Jan Dirks van Dongen.
c. Hendrick Jansz. van Dongen.

13 april 1545, 13 nov. 1561, 15 jan. 1577 (Oosterhout
r.a. no. 342, 344, 280).

2. Anfhonis Dirksz. van Dongen + vóór febr. 1552, tr.
Engele  Jansdr. van Zonne.

Ut dit ,huwelijk  (nliet  verder uitgewerkt):
a. Frans Anfhonisz. van Dongen, kleermaker in

de Karstraat te Breda, anno 1532 belend Claes
en Cornelis Jansen van Dongen (zie hierna
4 4 F. 1 b en 1 c).

b. Mathijs  Anfhonisz.  van Dongen (zie hiervóór
4 3, 1 bis
Dongen.

- 111 2) tr. Kafhelyne Pefersdr. van

Dek (Ned. Leeuw 1966 k. 381 en vlg. geeft over 2
Anthonius en diens zoon Frans de regesten 25 febr.
1538 (Breda r.a. no. 443, 22 april 1545 (Breda r.a.
no. 450) en 16 febr. 1552 (Breda r.a. no. 457).

3. Lenaert Dirksz. van Dongen, gegoed Terheyde c.
1521, tr. Jehenne Jan Dirksdr.

30 maart 1518 en 8 jan. 1521 Lenaert Dirks vare  Don-
ge?&  en Jehenne Jan Dirksdr. echtel.  verkopen erfpach-
ten te Terheyde (Breda r.a. nos. 425 en 428).

4. G e e r t r u y d  D i r k s d r .  v a n  D o n g e n ,  tr. Jan C l o e c x ,
f vóór 15’28.

11 maart 1528 Zij verkoopt ais wed. met haar zoon
Claes  Jan CZoecx  een rente (Breda r.a. no. 433).

C .  Barstaarldkùn~de~rea  v a n  W  i  1 1  e  m v a n
Dalem v a n D o n g e n  ( H o o f d s t u k  111 s u b
I V  b i s  e n  ( v e r m o e d e l i j k )  M a r i e  ( l a t e r  h u i s -
v r o u w  v a n  J a n  Huiberfs):

1. Chrisfoofl WJllemsz.  van Dongen (zie D& alsv.), sche-
pen van ,Dongen  10 cdec. 1531, -/- vóór ,maarit  1550 kin-
derloos. Zijn executeur-tes~arne~b~r  was Poelof Hbeyn-
ricx  (Dmgen r.a. no. 90, 5 jan. 1551) en t~estam~ent-
taire erfgenalmen  (o.m.?) zijn hlalfboeder  Willem Wil-
lems van Dongen (Hooftdstuk  111,, sub Vbis)  (D#ongen
r.a. no. 90, 21 april 155~0),  Josyne Ndo&er  van zijn
I_ /halfbroeder  Jan W’llz ems van Dongen (HloloQdstuk  111,
sub V), Q’eer van Zwalu,we, (Dongen r.,a. no’, 90, 19
maart 1550, ‘alwaar  zij optrad met haar man Marten
Aerts;  volgens Dlek t.a.p.  was dczle man Marten Wil-
lems).  Jochim  Ibroeder  van Josyne, ,volornaemd,  (Dongen
r.a. no. 90, 24 maant  1550; Dlek lt.#a.lp  verm,eldt  Jochim
niet), en t’ens’lotte  zijn lhalfbaoad~erc  en -zusters van
moederszijde Huiberf, Jan, Cornelis en Kafharina  kinded
ren van ‘Jan Huibert;  en Mary ODongen  r.a. no. 90,
4 juni 1550).
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D. B last ‘a $a  r Id ‘k li #n  fd e r le n v #a n R o e 1 o f u a n
D a  1 e  m v  a  n  Do n ge  n ,  h e e r  vlan T e r  B o r c h
(lHoofld’stmuk  1 1 1  s,Nub  IV’t’er),  (bij  H e i  2 w  i  c  h
J a n  Gerrits:

ï. Jenneken Roelofsdr.  van Dongen tr. Jacob Jacobs Rut-
ten.

5 aug. 1535 Accoord tussen Jacob Jacobs Rut,ten.  en
Janne zijn huisvvr,. enerzijds, en de erfgenamen van
Antortia  Roerofs, anderzijds, inzake het testament van
juffr. Margriet van. Haren (Dongen r.a. no. 89).

2. Joost Roelofsz.  van Dongen, tr. vóór 1500 AZyt, dr. van
Cornelis Willems Bax,  gegoed te Oistierwijk.

5 dec. 1500 Joesf natuurl.  zn. RoeZofs  van Donge% en
Alyt Cornelis WiZZemadr.  B#ax, zijn hdsvr., verkopen de
Vossenhof in Oisterwijk, verkregen in broeders en
zusters, deling (Oisterwijk r.a. no. 205).

Voor hun zoon Jan Joosten van Dongen zie Mr. G. Berkel-
mans ,,Het goed Ter Borch” in ,,De Kleine Meyerij” jrg. XV.

E., :B, a ISI t la, #a  r ,d le n Y ,a n J o o s f v a n D a 1 e m,
h,e,er v a n  D o n g e n ,  (H!oofldstuIk  1 1 1  s u b  I V )
b ij N. N.:

1. Roelof Joosfsz.  van Dongen, gegoed te Oosterhout en
Dongen c. 1616 t vóór 1548, tr. Lysbet.

5 juni 1516 Roeiof Jooss van Dongen bastaardzoon
verkoopt. huis en land te Oosterhout (Oosterhout r.a.
no. 264).

2 jan. 1548 Lysbet wed. Roebof Joesse%  met Lam-
brecht  Gerrits haar voogd heeft verkocht de halfschei-
ding van haar stede’  met huis te Dongen strekkende
van de kerckstraat tot op de heer van Dongen; mede
compareerden AeZbrecht Roelof Jooster, Margriet Roe-
Zofs, Engel Roelofs en Jacob Roebfs,  die, insgelijks hun
aandeel verkopen in huis en stede daar Roelof Joisten
ve&tomen  ils, beihlo~udens  dak Lysbet, wedtiwe Roelofs,
haar leven lang in het huis zal blijven wonen (Dongen
r.a. no. 90).

2. Jan Joosfsz.  van Dongen, ter dood veroordeeld 2 aug.
1499 (zie Dek, Ned. Leeuw 1966 k. 398), tr. Yve, dr.
van Pauwel Jan Aussems Pauwels,  schepen van Gilse
1494, en Yde (1n.b. Machfeld de zuster van Yue wlas
de huisvrouw van Jan Jansen van Dongen; zie hier-
boven 4 4 A 1 ); Yue hertr.  N. Black.

Voor hun kinderen: heer AcZriae+a  Jan de bastaardzoon
Van  Dongen, PetroneZZa  Jans&.  van Dongen huisvr.
Corne%s  WilZems,  Anna Jansen van Dongen huisvr.
Corneris  Jacobs schepen van Dongen 1531, en Pauwel
Jansen va% Dongen gehuwd met Anna,  als’mede  hun
halfbroeder mr. PazLweZ  Bloclc,  zie de akten 16 jan. 1519,
24 jan. 1522, 11 maart 1521, 25 april 1533, 5 juni 1544,
28 sept. 1551, 31 jan. 1541 te Oosterhout (r.a. nos. 265,
266, 265, 264, 342, 343, 270), en 12 felbr.  1530, 25 jan.
1538 tel !Dongen  (r.a. no. 89) ; volgens het cijnsboek
van Dongen ao 1521 bezat PauweZ  Jansen van Dongen
huis, en erf aan de kerk ald., dat hij verkocht 28 febr.
1536 (Dongen r.a. no. 89).

F. Dak (Die  Ned. Leeuw jng.  191616,  kol. 379 e.v. ) verm’eldt
in een  aantal1  lakt+ unit  (de jaren 1.509 en vlg. Bdnie bastaanden
vam een Jan van Dongen, die naar ruwe sc~ha~ttiin~g  gabboren
zijn loont In,a  ‘het m!idden #der  151e  eeru,w;  zij waren ploorters  van
Breda. Genoemde Jan van Dongen kunnen wij in deze genealo-
g:ie r&t aanwijzen, oloNk  met met ib’ahulp  van fgevonden alanvul-
len#de  gegevens. Aan,de daie blastaarden asij  ‘D’ek:  Jan, Thomas
en Claes, voergden  wij nlog 6ole Cornelis, aabu,ur;l,ijke  zoom va,n
Ja’n  van Daonlgen,  tin  Ide navolgende sumlmliere  samenvatiting.

1. Jan Jansen van Dongen, kbeermaker tle Bred’a,  gmgosed

2.

3.

4.

ald., en te Ginneken 1503, j- na 1514, tr. 1 o (vóór c.
1485) Margriet, dr.  van Jan Beckers  e n  w e d .  v a n
Peter Cornelis, timmerman; tr. 20 Kathelyne f vóór
1514; dr. van Laureys  Jans, tr. 3O Kafhelyne, j- vóór
sept. 153~0~,  ,dr.  van Peter Mertens;  br. 4”  Hey lwich
-t na 1532, dr. van Pauwel Gerrits.
Ulit het ,eecste  huwpalijk  (.dme  vcnllglenlde  huwelijken bleven
kindeclsoos  ) :
a.

b.

C.

Thomas Jansen van Dongen, met zijn ibroeders  Claes
en Cornelis vermald Breda 6 sept. 1530.
Claes Jansen van Dongen, 6r. vóór 22 adec. 1509
Mechteld dr. van Jan van Asbeeck; zij f kapt  vóór
13 a,pr,il  1545. K,inderen:  Jenneken gelhuwld  m’et  Mar-
celis Dirks van Hedel, Ibeeld,sni$er,  em Peter Claes
van Dongen a” 1561 (kuiper tfe Breda, gehuwld  met
Marie ‘dr. van Cornelis Jansz.
Cornelis Jansen van Dongen, kuiper ,tie Berlgen  op
Zotom, + c. 1531, tr. Barbele Jacobad,r.;  {hij  ti& wees’-
kinderren  al&er wanende in B’ergen  op  Zoolm.

Thomas Jansen van Dongen, kuiper te B&a,  met zijn
broeder Jan de bastaa,nd  vermeld te B.rad)a  1 sept. 1514,
t,e Giinneken  28 jan. 1503, tr. Lysbet, dr vain  Cornelis
Ygrams en Jacoppe Gherit  Lambrechtsldr.  Hun dochoer
Lysbef  Thomasdr. van Dongen. + vóór 31 juli 1521, wa,s
huiisvr.  van Peter Cornelis Jan Henricx, tilmmerman,  lilti
m,ilederj.  kinderen achter, imn 1521 ~o~nd~er  vo’ogdij  van
gcoiotvaidler  Thomas van Dongen.

Claes Jansen van Dongen, in 1523 ‘en  1525 vermeld te
Breda met ziin ‘huisvflouw  Geerfruyd,  {dr. van Aert D&-ks,
bealdverver. ’

Cornelis Jansen van
alld.  15 maart 1504

Dongen, voenman  ,te Breda, olntvirug
een obligafiire  van Jan van Dongen

Willems.

Hoofdstuk V.

Dek (Ned. Leeuw 1966 ‘k. 3189) laat ld,e bewezen stam,neeks
Van Dalem beginnen met 1 Roelof, heer van Dalem, ridder,
ibel,eend  t.e Sleauwijk 13316,  bailjuw  va,n Zuid-~H~ollan~d  1 3 4 6 ,
% junli  131611.  Dlien~overeen~kamstii~g  aummerrden  w i j  i n  Ho~o~f~d-
stuk 11 Willem, ‘de  z’o’oln  van Roelof, met het cijf,er 11. E,mder
had Dr. Otto Merckens in ,,Arkeliana Vetera” (Ned. Leeuw
1943 k. 230) de aanhechting aan de oudere heren van Arkel
geschetmst  alls v&gt:

Ar%oud  van ArkeZ,  heer van Noordelo’os,  tr. Aleyd.

Jan van Noordeloos, in 1351 beleend met Pendrecht,
tr. Beatrix Dirksdr. van der Merwede.

4
Arfloud van ArkeZ,  ridder, bezit in 1356 de tiend te
Alblss,  schenkt in 1358 een jaarrente. uit het gerecht
Noordeloos aan het convent van St. Servaes te Utre,cht
voor het houden van jaargetijden voor de alhier ge-
noemde lieden, tr. Heylwich,  zuster van Jan van Po-

Lanen, heer van der Lecke,  1350.
I

l I
Roelof; waarschijnlijk
stamader  d,er  heren
van Dale’m.

Jan, volgt in 1370 zijn
vader op, t 1387.

Na ihet  afwi jzend colm,mentaar,  Id#olor  kolllonel  1b.d. J. P. de
M a n  t.a.p. k. 2169  in elen  onderschnift  ,giellevend,  beek  lmen  de
juiste sam~e&ang Van Dalem - Van Arkel nlog nielt  duidelijk
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gemaakt, anders dan (bij {de takken Heukelom, Noordeloos,
Haastrechf  e.#a.

Op (het glladde  ijs van redenering will’en  wij een eisgen  visie
naar ‘voren s&uiven.

Tien  beh~aeve  van Roelof’s  z~o~on  Willem bezegeltden  op 28
oktober 1360 zijn neven Laurens en Jan van Dalem Janszonen
een lobhgatibe  (Nass. Dmom.  en Rekenk.  Breda 1 *inv.  no. 494).
Laurens zegelde met twee tegengekanteelde dwarsbalken
boven vergezeld van een barensteel met drie hangers, het be-
kende variant van het Arkel-wapen  gevoerd door de V a n
Dalem’s. De tak nu, waartoe Willem, Laurens en Jan voor-
noemd behoolrden,  kan, gegeven hun neefs&ap,  nilet  n a d e r c
b ij ontstaan zijn dan in de persoon van hun gemeenschappe-
lijke grootvader. Omtrent oudere Van Dalem’s schrijft Kemp
(Leven der Doorluchtige Heeren  van Arkel, blz. 67),  dat in
1330 ‘Heer  Floris van Dalem stierf ,,en dat quam weer aan
Aakel”.  Kamip’s  :medadehng  @kt onbevangen, ound#at  schr. t.a.p.
stelliiig  geen genealog&che  bew+vaerimg  beologlde.

Htet vervalllen  van de heenlijkh~eid  Dlalmem  aran  dje leenheer
- de (heer  van Ackel - bra&t mede, (dat  deze over een
nieuwe uitgufte  kon besich&ken,  m.a.w. ldat ‘de neven WUem,
Laurens en /an van Dalem ‘stamm’en  uit een pas na 1330 als
aodanig  ~gekwahf~iceende  tak. Er rest onider ‘deze olmst*andig-
h e d e n  (geen  tijdrulilmte,  om d,e lb~egu~nstilgde  te z’olekem  in elen
o u d e r e ~generatie  {dan  #die lvan {hun  grolotvader.  Hierboven
stelden wij al vast, Idat de begunstilg~de  ook niet n a d e r b ij
gleweeat  kan zijIn,  ,zlodat  wij uit,kamen  101~ ldle  pecsooln van die
grootvader. A~anglemcmmen,  Idat [de voornaam Roelof, sdile  exclu-
sief bij de Arkel;oark  ‘der Van Dalem’s een ~eeuwen~lange  traditie
werd - ze& in de bastaard lijnen -, hlerinnert  aa:n de stam-
vader, dan kennen wij in de generatie van deze eerste heer
Van Dalem slechts  &n in aanmerking komen~de  Perslosoa,  na-
melijk Roelof, ,doold  iin 1358, zooln  van Arnoud Z, heer van
Noordeloos, en Aleid (Ned. Leeuw 1966 k. 273, tabel 1). Het
besta.an  van Ideze  Roelof wordt - [in fem~ilheverban~d  - b’ewe-
zen ,door men akte van 4 juni 1358 (;R.A. Wtrectht, hs. verzamel
no. 351 (oud no. 3186)  fiol\io 20 vo.):

,,Doe  ick Aernoud  van Arckel,  ridder, te weten, dat
,,ick . . . gegeven hebbe . . . den convente  van St. Servaes
,,te Utrecht nadode  j. Lysbetfen van Noordetoos  mijnre
,,moeye, die abdisse  des1  vs. convents,  6 pond’sl jaers van
,,de 17 pond da.er jonckfr. Lysbette op 9 morgen in
,,mijn  g e r e c h t e o p N o o r d e 1 o o .s haer lijf-
,,ta&t aen heeft ,in delse,r  manieren d,ak  men daerom
,,jaerlicx doen sall in den voors. convent tot Se’rvaes
,,zes  jaergetijden:
,,éen voor heren AernozLt  van Arkeli minen  oude vader,
,,één voor veren Aieyden siin wijff, mine oude moeder,
,,eéne voor Janne van Noordelose, minen  vader ende
,,voor  Roelof minen  oom, ende voo’r mij als mi gebrekt
,,voor Jo. Lysbeften mijnre  moeie na haar doet.
,,St. Bonifaciusavond 1358.”

De Man tekende bierbij aan (Ned. Leeuw 1943 k, 2169)  :
,,Zoals uit de zoëven aangehaalde acte blijkt is de genoemde
,,Roelof  (de o o m van Arnold van Arkel.

Deze Roelof van Arkel van Noordeloos malg  zeker niet
,Jvereenzekigd worden {mat  ,,Roelof  van Dalem” gelijk de
,;sdhr. (di. Menckenls)  in kol. 230 veron~ders~tek”.

De Man licht toe, dat eerstgenoemde dood was  in 1358,
en dat ,,Roelof  van Dalem” overleed medio 1361 (d.i.
de 1 Roelof van Dalem bij Dek. M.).

Dit verwijt aan het adres van Merckens mist feitelijke
gronds lag ,  immers tin de hlierbcrven  af~gledruhte  schets  van
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M,erokens  vereen,zelvigt  schr. ,,Roelof  van Dalem” allerminst
met Arnoud’s olofm, msaar met Arnoud’s zoon.

Wat M,erckens  echter wel ,,m,isdaan”  heef’t, bestond in zijn
bewering, dalt  men de tier ,generaties  van zijn schema vindt
bij B’oloth, onder verwijzing naar ide hs. verzamehng  Rijksar-
chief  Utrecht no. 378 Mejuffrouw Dr. A. J. Maris  was zo
vrientdlelijk  het handschrif,t  Booth lt.‘a.p. ‘te raadplegen, omdat
wij gaarne wilden weten, waarop de zo secure 17de-eeuwse
genealoog Dr. C. Booth zich baseerde voor het plaatsen van
een s t a,m vader ‘der heren van Dlalem tegen het midden der
14le ,eeuw,  en wel, genaamd Roelof, temeer waar onze rede-
nering ‘ten ,aanrien  van zowel het één als van het an,der ju,ist
tot #deze  slotsom ,leidt.  De verrassende bevinlding  van mejuf-
fnofuw  Maris was, dat ,Booth de Roelof van (de vierde generat,ie
in het schema Mle,rukens  z’elfs  niet verme&,  en, sterker nog,
als een Roelof van Dalem aanwijst Roelof de o o m van
Arnoud van Arkel (in lde akte van 1358, zie hierboven).

Bjootrh  sahreef (<dl.  9 blz. 937):
,Roelof  van Dalem, knape,  was onder zijn zegel met
,,verscheyden  andre uyt ‘den huse van Arkel borge voor
,d eerh Jan van Arkel Biissobop  te Utr( echt) a” 1 3 4 3 .
,,P.roib. LVIII 105. Heer Arnoud van Arkel  ridder Jans-
,,sone  van Noorelose noemt Roelof synen o o m zalr. a”
,,1358.”

B’oven  ihasllden  wij uit Kemp aan, dat, na (het overlijden van
h’eer  Floris van Dalem in 1330, Dalem weer aan Arkel kwam.
Deze overlevering, waaraan ten grondslag moet ,lig:gten,  dat
Dalem in leen van Arkel a,fhin,g,  kan in zoverre op haar
betrouwbaarheid ‘getoetst worden aan ,het eventueel bewijs
van de leenverhou~ding.  Bllijkens  een oorkonde van 25 ju,ni
1254 ([Paastijl)  , aanwezig ,in het handschrift van Buc’hel  (voor-
heen verzameling van Dr. C. Booth, Probationes LI1 f. 120 vo.
121; zie R. Fruin, Rechterlijke Archieven in de Provincie
Uitrecht,  inv. no. 1875 11), gaven heer Jan van der Lede e n
Hugo van Arkel,  zijn neef, aan heer Floris van Dalem ti leen
o.m. alle gereohte  in Dalem, terwijl1  ‘de vererving  nauwkeuritg
,geregeld  werd. De oorkonde door Hugo van Arkel  m’et  het
zegel van zijn broeder ,h.eer  Jan (1) van Arkel  bezsgelld,  werd
- ,in ander verband - besipoolken  Iduor Die Groot (Ned.  Leeuw
1941 k. 470) en ldoor Groesbeek (#N,ed.  Leeuw 1942 k. 122),
waanbij  laatstgenoemde aantocrnde,  ‘dat ihseer  Jan van der Lede
een /broeder  was van t Herbaren  van der Lede, ,de ,vader  van
genoemde Hugo van Arkel. Van belang voor ons is nu, dat die
oorkonde van 25 juni 1254 een (/partiële)  daiadelinlg  in de
Lede-Arkel  groep betrof.

Opmerking: m.a.w. heer Jan van der Lede, Hzcgo van
Arkel  en heer Floris van Dabm vertegenwoordigden
hier drie staken, in welke verhouding Floris uitsluitend
past hetzü  als een broelder  van Jan van der Lede hetzij
als een broerszoon gelijk Hugo.

Bij deze gelegenheid werd aldus Dalem afgesplitst van de
hooffdstam  ,in de vorm van een lleen, en onder voorbehoud
van terugkeer in geval van ontstentenis van een leengerechtig-
de volgens de getroffen regeling der vererving.

Hiermede staat de leenverhouding (Lede) Arkel- Dalem
vast en mitsdien  de grondslag voor Kemp’s voormelde over-
levering.

Voegt men daarbij, det  Roelof van Dalem, de oom van
Arnoud van Arkel van Noordeloos, blijkens de reeds geciteer-
de akte van 4 juni 1358, geen nazaat was van de heer
Floris van Dalem ao. 1254, dan moet eveneens juist zijn het
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bericht van Kemp, dat Dalem weer aan Arkel vervallen was
(namelijk door de dood van de heer Floris van Daletn ao .
1330, toen er geen leenopvolger meer was volgens de regeling
der verervinlg  ao 1254). W’J1’ menen thans bewezen tfe hebben,
dat de heer van Arkel tussen 1330-1336 Dalem opnieuw
heeft uitgegeven, en wel, aan Roelof, de oom van A r n o u d
van Arkel heer van Noordeloos, die aldus de stamvader werd
van de jongere (onze) tak Dalem uit de Arkels.  Dit betekent,
dat aan Dek’s 1 Roelof van Dalem, $ juni 1361, voorafgaat
Roelof, dood in 1358, le heer van Dalem (nieuwe tak) en
grootvader van de neven Willem Roelofs,  Laurens Jans, e n
Jan  Jans van Dalem (akte van 1360), zoals wij boven stelden.

De door Booth aangehaalde akte van borgtocht voor bis-
schop Jan van Arkel ao. 1343 is opgenomen in de hs. verza-
meling Rijksarchief Utrecht 344 (nieuw) dl. 11 f 104, 105.
Roelof van Dalem, die in deze akte compareerde als eerste
onder de knapen, zegelde met de twee tegengekanteelde
dwarsbalken boven vergezeld van een barensteel met drie
hangers. Het wil ons voorkomen, dat deze Roelof van Dalem
(Sr.) de IbaJjuw  was van &id-Holland  ‘in 13416,  daa,r  een d’er-
gelijike  vooraanstaand~e  positie mlosilijk  past bij de jeqd Idestij’ds
van Roelof ( jlr. = Roelof bij Dek), die eerst na 1346 huwde.

De thans beschreven historie van het Arkel-wapen  Anno
1621 van Christoffel Peter Cornelisz. van Ghilse, president-
schepen van Dongen, mogen wij, tenslotte, samenvatten in
een genealogische staat van tien generaties:

Jan 1 heer uan Arkel,  vermeld 1253-1264, tr. Bertha  van
Ochten,  (zie De Ned. Leeuw 1966 k. 273)

Arnoud 1 heer van Noordeloos, vermeld 1289-1307, tr.
Aleid.

Roelof 1 heer van Dalem, vermeld

4

1336-1346, tr. N.N.

Roelof 11 heer van Dalem, vermeld 1350-1361, tr. Beatrix
van Duivenvoorde,

J

Willem heer van Dongen, vermeld 1357-1422 tr. Sophia
van Salmen,  (zie Hoofdstuk 11 sub 11).

J
Roelof heer van Dongen, vermeld 1406-1479, won bij

Engel,

&

Jan van Dongen ,vermeld  1452-1480,  schout van Dongen,
tr. Dierbant  Wolfsdr.,  (zie Hoofdstuk IV 4 3 sub 1)

J

Peter van Dongen, 1470-1552, schout van Dongen, tr.
Kafhelyna  van Ghilse,

k

Marie Petersdr. van Dongen tr. Peter Cornelisz. van Ghilse,
vermeld 1551-1585, schepen van Dongen, (zie Hoofdstuk IV
§ 3 sub IIter 6).

I I
4,

Christoffel P te er Cornelisz. van Ghilse, president-schepen
van Dongen Ao. 1621 (zie Hoofdstuk 1 5 2 sub VI).

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Stakebrand-Everdingen (LXXXVIII, 96). In de ujitvoe-
nige kw:atiiieren-N~ol~en,  vermeld ‘in Gens Nlostna  1967, p. 280,
283, 378 men  386, worden al,s kwarriaren van Gillesina Hendrika
Stakebrand (Zutphen 175#6--‘97), ‘dr. van Gerrit Hendrik Sta-
k e b r a n d ,  verm~oedelijk  geb. Warnsveld, buqer  van Zujtphen
23 febr. 1746, bfegr.  aldaar 13 maart 1777, huwde alfdaas  13 dec.
1746 Harmina Everdingen, fgad.  Zutphen 4 febr. 1721, begr.
aldalar  14 okt. 1807, Id:e vobg~kwartieren  gerroamld  (zie pag. 378)
kw. 492/493:  Jan Stakebrand tr. Warnsveld 31 laug. 1710
Maria Ploegmans, dr. van Aelbert Ploegmans; kw. 494/495:
Jillis  Everding(  geb. vermoedelijk te B1ounm~el,  b;urger  van
Zutph~en  24 junli  1712, tr. aldaar 5 seprember  1710 Aal t j e
Vrijmoed, ged. Zutphlen 4 apnil  1684. Vfervolig  p. 386 (kw.
984): Jacob Hendrik op den Sfakebrand tin lde Bargle:  en (kw.
990) Hendrik Vrijmoet, ged. Zuftphen  4 jan. 1646, tr. (kw.
991) Jenneken Ce Winckel.

Lunteren. F. VAN HOOGSTRATEN .

van Velsen-van Lingen. Gevraa’gd  a,anv~ullen~de  gegevens
betreffendte ,de vollgende personen en lhun  voo~roudens:

Arie van Velsen (van Velzen),  j- Nigltevetcht  16 juni 1796,
tr. vóór 17 maart 1754 Maria van Lingen, f Nsiigtevecht  24 mmd
1791.

Doorn, E. J. C. KAMERLING,

de Qu&emonb Gevraagd de zestisen  k,wartierjen  van Mr.
Constant Dominique Auguste  de Quertemont,  geb. Brussel 25
okt. 1806, i_ ‘s-Grlavenhagie  17 #dec. 1881 (zloon  van J o s e p h
Jean Marie sen Anne Josephe Emmanuelle  Endres), tr. ‘s-Gra-
venhage 7 sleplt. 1831 Margaretha Catharina Johanna van
Hoogstraten  ( 1810.-1888,  zile  N,ederl.  Patriamat 1965, p. 62,
Xma, 5).

Lunferen. F. VAN HOOGSTRATEN.

de Vos-Bejoe. Vo~olro~uders  gevralag#d  van W sllem de Vos,
begr. Dlelf,t  31 jan. 1803, en zijn e&tglen&e Maria Bejoe,  i_
Dlelft  14 maart 1812.

Gaanderen. B. BUITENRUST H-IETTEMA.

de Vries. Waar en wanneer is & 1776 gleb,o,ren  (mgedoqt)
Hendrik Jans de Vries, j- Amsterdam 13 april 1838 en af&
m’ei  1798 d’e  eobtglen~o~ot  van Susanna  van der Linden (1773-
1842). Wat is er bmekenld  over zijn cmulders?

Vught (N.-Br.)  . MR. W. DE VRIES.

van de Wetering-den Exter.  Gleg’evenw  gemraajgd  over (de
vooriouders van Martinus van de Wetering, f Dellfslhaven  29
nov. 1779, testeerlde  tme D!dft, en (tr. Delft, ger’ef.,  14 juli  1750)
Jacoba den Exter, gad. Delft (Nlieuwe K’erk)  29 aug. 1726.

Gaanderen. B. BUITENRUST  HETTEMA.

INHOUD VAN DIT NUMMER.

Bestuursberichten.  - Historie van het Arkel-wapen A” 1621 van
Chri,stobfel  Peter Colrnelisz.  van Ghil,se,  vergezel,d  van allerhande
commentaar, door Mr. Dr. J. C. Maris  van Sandelingenamtbacht.  -
Vragen en antwoorden.


