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Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 mr,dr. S. Muller Fz., 1848-1922 Ikonografische atlas Gemeenteiiik Archief Utrecht.

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 Historisch Genootschap, v^aar hij op de ruimst mogelijke schaalde uitgave van geschiedbronnen bevorderde.Archief en Museum boden voor talloos velen een mogelijkheidhet verleden in allerlei opzichten te laten herleven voor eengroot publiek. In deze publicistische activiteiten ging Mullervoorop: 48 jaar lang schreef hij een indrukwekkende reeks wer-ken bijeen, die tezamen een heel boekenkastje vullen. Wieiets wil weten over het verleden van stad of provincie stuitmeteen al op de waardevolle geschriften van deze monumentalewerker. Zo is er alle aanleiding om de harde werker, de scherpzinnigevorser en de vruchtbare schrijver te eren. Zijn verdienste isnog nauwelijks minder geworden. Het beeld van Muller in zijnveelomvattende betekenis voor het culturele leven in de stadUtrecht zal dan ook herdacht worden in een tentoonstelling inhet

Gemeentelijk Archief van 18 mei tot 20 juni 1974.Openingstijden: op werkdagen en op zaterdagen van 10-16 uur,zondags van 14-16 uur. De tentoonstelling is gesloten op 23 mei (hemelvaartsdag) en op1-3 juni (Pinksteren). dr. J.E.A.L. Struick.

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 Voorts had Willem aan Steven een ring gegeven &quot;op conditiendat Steven Willem van Aller als hy een kyndt vercregen haddeby zynen echte getroude huysvrou gheven zoude 100 pondtvlaems&quot;. Maar nu naar onze Adriaen van Oostaim. ... een Marripeert dot noch teijckent ende van sessen claer es . ..Voor een notaris te Utrecht kompareren op 2 oktober 1615 (14)Steven Cornelisz van Zijll wonende in het gerecht van Schonouwendie verklaart te hebben gekocht van Aeriaen van Oostrum Janszwonend in het gerecht van Bunnik &quot;een Marri poert tweick kenderszullen seggen dat noch teijckent ende van sessen claer es.Ende dat voor de somme van eens tnegentich Corolus Keijsersgul.&quot;. Steven zal hebben zijn &quot;optie off kuere off hij tpeertzall willen aen neemen, off dat de vs. Aeriaen in plaetse vandien zall betaelen aende voors.

Steven de somme van tweeende-veertich gulden weicke de voorss Steven belooft heeft den voors.Aeriaen te betaelen, zoe wanneer des voorss. Aeriaen Jansz vanOostrums oudste dochter genoempt Marichgen een wttich huij-welick gedaen zall hebben ende eer nijet&quot;. Als Marichgen over-lijdt zonder wettig huwelijk te hebben gesloten, krijgt StevenCornelisz van Zijll het genoemde paard &quot;voor nijet&quot;. Nu blijktuit het Publikotieboek van de stad Utrecht, dat op 15 april 1620aldaar gehuwd zijn een Marichgen Adriaen Jansdr van Oostrummet Jacob Cornelis Nijss; is dit de gezochte Marichgen? Op 24maart 1623 ''^) richt Adriaen van Oostrum zich tot het Hof vanUtrecht in verband met een eis die hij heeft tegen EgbertAnthonisz, wonend te Schonouwen. Wat was het geval? Adriaenvertelt de heren van het Hof van de verkoop van zijn paard, als-mede de voorwaarden waaronder

dat gebeurd was. Nu blijkt,dat zijn dochter inderdaad een wettig huwelijk heeft gesloten,en wel op 8 april 1620 (ligt het verschil met 15 aan de onnauw-keurige Utrechtse trouwklapper, of wordt hiermee het kerkelijkhuwelijk bedoeld?), tevens is het zo, dat Steven Cornelisz vanZijll is overleden. Maar zijn weduwe is inmiddels hertrouwd metEgbert Anthonisz en Adriaen had kennelijk al geprobeerd zijn

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 zijn tussen 21 augustus 1630 vl8)v^anneer hij iemand machtigti.v.m, een schuld aan de pander van het Hof van Utrecht, en 4 december 1630 (19) als ziin weduwe wordt genoemd. En zo heeft hij de 23e januari 1631 niet het genot mogen smaken vanzijn 199 guldens; zijn familie misschien ... ?Intussen kan het beeld van Adriaen van Oostrum en zijn familiemet de volgende gegevens aangevuld worden; volgens het trans-portregister van Bunnik koopt hij op 14 maart 1607 ^^^1 zesmorgen land aldaar, welke door zijn weduwe Annichgen Cor-nelisdr op 12 maart 1632 ^^*> weer worden verkocht. Op 22 juni1624 ^^> verzoekt hij aan het Hof van Utrecht &quot;submissie&quot; inverband met een niet nader genoemde zaak, wat hij ook krijgt,dwz er wordt geen werk van zijn zaak gemaakt. Het moet hierom iets 'crimineels' gaan, aangezien dit gegeven

afkomstig isuit het register van Criminele Sententien van het Hof van Utrechtover dat jaar. Interessant is natuurlijk de lijst van personen vanwie hij lijf en leven 'verzekerde'; hieruit blijkt dat Grietgen,Eerst en Anthonis zijn zuster en broers waren. Wie echter wasMaijchgen Petersdr met het zoontje Peter Willemsz? Het bleekmogelijk haar te achterhalen. In 1622 ^ ' wordt Eerst Jansz vanOostrum te Houten mede-erfgenaam genoemd van Merrichen Eersten zijn zaliger moeder, terwijl in 1605 (24) wordt genoemdMaarichgen Eersten weduwe zaliger Peter Adriaensz. Adriaen'smoeder is dus kennelijk jong weduwe geworden van Jan vanOostrum en daarna hertrouwd met Peter Adriaensz bij wie zijMaijchgen won. In een akte van 1653 ^ ' voor het gerecht vanHouten is sprake van een coopmansrentebrief van 1629 gepas-serd tenbehoeve van Anthonis Jansz van Oostrum, groot 1200gulden,

waarvan 200 gulden voldaan moesten worden aan MaijchgenPeterdr weduwe Willem Adriaensz van Werchoven. Wij menenhieruit wel te mogen besluiten dat Maijchgen een halfzuster wasvan de kinderen van Jan van Oostrum. Tevens is nu begrijpelijkdat Jan van Oostrum zelf nauwelijks in de bronnen is terug tevinden: hij zal erg jong zijn overleden (zie verder onder 3.)

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 patroniem Willam houd ik de tweede voorlopig voor de ge-zochte. Hij is dan ongetwijfeld degene die in 1457 bij een&quot;vechtelis&quot; te Houten samen met Jan van Rossum is &quot;doetgebleven&quot;. In het Buerspraeckbouck van de stad Utrecht (34)staat hierover te lezen: &quot;Voirt laet die roet weten endegebiedt allen onsen borgeren ende ondersaten Alse wairtsake dat tot Houten off tot enigen anderen steden onder denmagen ende vrienden der voirs doden, zoet buten vredenstoet, enich rumor vergaderinge toeloep ofte vechtelic ge-sciede, dat dair nyemant toe en lope van onsen borgerenoff ondersaten den enen off den anderen tot huipe off totvordell&quot;. Volgens het register van Oudschildgeld over1449 (35) heeft een Snoy van Scadick Willamss 7^ Morgenin gebruik van Mechtelt Schyve, 15M 2H van de abdij vanOostbroek en 5M van SMarie alles intGoy en

Houten.Snoy van Scayck die in hetzelfde register 15M van de DOMbruikt zal ook Willamssoen zijn gezien de pachtbrief van1439. IIA Willam van Schayck van Oistrum Snoyenss, leefde tweede helft15e eeuw, gehuwd met Bely Wemairsdr van Lichtenberch; krijgt 1477 (36) in eeuwige erfpacht van het Duitse Huis 40Morgen gelegen onder Schonouwen. Wellicht identiek met Willem van Scadyck die in 1479 ^'^^' schout is van Wulven. In een akte van 1520 (30) waarbij Jan van OestrumWillemss I Hoeve te Schonouwen in erfpacht krijgt van hetDHuys is er sprake van dat deze indertijd gekocht is doorWillem van Oistrum Snoyenss van diens broer Willem vanScayck van Oistrum Snoyenss. Deze hoeve wordt boven be-grensd door 1 Hoeve erfpacht van het Dhuys die Jan alheeft. In 1505 (39) v/orden Jan Willemss van Oistrum enzijn vrouw Eye Steven die Wittendr in erfpacht uitgegevendoor het DHuys 2 Hoeven in

Schonouwen &quot;daer Willem vanOistrum mijn vader de neerste hoeve af had&quot; waaruit ge- 10

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 het gerechtshuis in 't Goytekening door Otto Wttewaal

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 In ieder geval komt te Houten geen andere Jan voor dandeze Jan Adriaensz van Oostrum om vader te zijn vanbovenvermelde vier kinderen; verdere bestudering van derekeningen van het Duitsche Huis zou het bewijs voordeze filiatie kunnen leveren. VIAA Adriaen Jansz van Oostrum, geboren omstreeks 1575, overledeneind 1630j wonende te Bunnik (Vechten). Koopt 1607 zesMorgen land te Bunnik. Verkoopt in 1615 een merriepaard aanSteven Cornelisz van Zijll uit Schonouwen en in 1630 eenpartij wintergorst op het leven van een aantal personen.Zijn weduwe wordt 1630 en 1632 vermeld met haar oudstezoon Jan en Comelis, alsdan mondig.Er waren meer kinderen; bekend zijn:Jan Adriaensz van Oostrum vermeld 1632, mondig.Cornelis Adriaensz van Oostrum vermeld als voren.Marichgen Adriaensdr van Oostrum oudste dochter huwt te Utrecht 8/15 april 1620 met Jacob Cornelis Nijss

Verdere bijz. zie deel 2 van dit artikel. VIAB Eerst Jansz van Oostrum, geboren omstreeks 1575, woonde teHouten, komt voor in 1605 (63) als gehuwd TeuntgenHendrickxdr weduwe van Adriaen Doemen van Schayck.In 1622 (64) genoemd ais mede-erfgenaam van zijn moederMarrichge Eerstendr. Wordt in 1627 (65) ontslagen als voogddoor Dirck Berntss van Oostrum die 21 jaar was geworden(zie onder VIBA). In een akte van 1630 (66) transporterenDirck en Reympgen Bernts van Oostrum enige erfgenamen vanhun vader Bernt Dirckx van Oostrum de inschulden staande inhet &quot;bierbouck&quot; van hun zaliger vader, in leven brouwer enherbergier te Houten, op Eerst Jansz van Oostrum &quot; haerliedencosyn&quot; (In onze opstelling was Eerst dus een achterneef vanhun vader). Volgens enkele afgelegde verklaringen uit 16

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 1628

heeft hij ter gelegenheid van een schouv/, staande op de dijk voor zijn huis, de schout van Houten Aert Claeszvan Blanckendaell zeer grof bejegend, (Deze schout was dezoon van Claes Symonsz die zoals we zagen ook al met defamilie gebroullieerd was). Eerst leeft nog in 1639 \°&quot;',maar in 1646

transporteert zijn weduwe met haar kinderen land te Houten; hun kinderen zijn: Jan Eersten van Oostrum huwt 1644 (69a) Grietgen Jansdr.Volgens getuigenverklaringen, o.a. van zijn neef Steven ennicht Maychgen (kinderen van Anthonis Jansz van O) uit datjaar, waren zij met zijn allen te paard op weg naar de bruiloftte Houten toen de stoet plotseling aangevallen werd en de bruidpardoes in het water viel. Krijgt 1645 (69b) 5I M erfpacht teHouten na overlijden van zijn vader hetgeen hii in 1661 (70)transporteert op zijn broer

Adriaen. In 1659 '' '* transporteerthij 8M te Houten; beide stukken land zijn erfpachten van hetDuitsche Huys. Adriaen Ersten van Oostrum genoemd 1646, in 1661 koorn-koper te Utrecht. Lysbeth Eerst Jansdr van Oostrum, in 1646 echtgenote van JanClaesz inde Aftersloet (Wellicht haar tweede huwelijk wantvoor het gerecht IJsselstein tekenen op 4 april 1630 aan Cor-nelis Jansz van Naerden en Elisabeth Eersten van Oostrum Jdrtot Houten). Aelten Eerst Jansdr van Oostrum, in 1646 echtgenote vanCornelis van Doorn; zij krijgen in 1651 V^) toestemming omte testeren bij notaris Van Vuijren en wonen dan op de &quot;Hoochtbuyten de Tolsteechpoort&quot;.Maychgen Eerst Jansdr van Oostrum, in 1646 &quot;jongedochter&quot;. VIAC Anthonis Jansz van Oostrum, geboren omstreeks 1590, vermeldin meergenoemde akte als broer van Adriaen Jansz van O totBunnik als

wonende te Houten; transporteert 1647 (73)2 hof-steden te Houten; eigenaar van een huis &quot;daer de Moriaenwthanght&quot; met 8 Hont lands. 17

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 98. Akeryn Jansz, volgens register van Oudschildgeld 1449 en1470 geland onder Houten en het Goy (137). lOO.Hiliebrant van Rossum wschl Jansz 1449 (138) geland te Schonouwen; 1470 (139) ook in Schalkwijk en het Goy; 1451(140), 1455 (144) en 1481 (142) landgenoot in Vuyicoep. Deze voorlopige kwartierstaat is met behulp van enig gericht onder-zoek (raadpleging kapitteirekeningen) nog wel uit te breiden. msfkemp-riedjanuari 1974 IA

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 de hofstad &quot;Oostrum&quot; In 't Goy.

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 Noten 1.

RU, RA 252 pak 1 2.

Rijksarchief Arnhem VIII A-16, 224 fol 236 verso 3.

DH 749 twee charters van 1526 en 1544 4.

RU, SvU 143 fol cxxi 5.

GU 704 6.

DH 751 7.

RU, RA 188 deel 5 8.

RU, RA 188 deel 5 9.

DH 773 10. GU, Thes. 37r en B 166r. Deze Claes Symonss was een weiniggeliefd persoon: met de weduwe van Joncker Roeloff vanBaern van Schonouwen procedeert hij over zijn commissie tothet schautambt van dato 1-10 1575; geen van de schepenen vanSchonouwen wenst de &quot;dijck met hem te schouwen&quot;. Jfr Annavan der Aa voert aan &quot;dat hij met verscheyde lieden tot Houtenquestien en querulen&quot; had, &quot;waeromme dat hij bij een ygelyckeseer gehaet en weynich geacht worde&quot; (1584, RU, RA 188deel 11). Volgens de Criminele Sententies van het Hof vanUtrecht werd Claes in juli 1583 &quot; met een byle

uyt haestighenmoet tweemael gequetst en verwondt&quot; zodat hij er aan sterft.De dader, Egbert Gerritsz Raeymaecker, wordt levenslangverbannen uit de stichtse kontreien (RU, RA 99 deel 4 nr. 175). 11. RU, RA 188 deel 7 12. RU, RA 1287 deel 1 fol 4lvso-43vso 13. GU, 704 14. RU, SM 2708 15. RU, SM 2708 16. RU, RA 233 deel 3 17. GU, MOT 202 deel 2 fol 85vso, 86 18. GU, NOT 202 deel 2 fol 147 19. GU, NOT 202 deel 2 fol 169 20. RU, RA 1347 deel 1 26

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 21. RU, RA 1347 deel 1 22. RU, RA 99 deel 7 nr, 56 23. juni 29 1622 RU, RA 233 deel 3 24. april 20 1605 RU, RA 233 deel 2 25. iuli 5 1653 RU, RA 1287 deel I fol 40 vso 26. Het resultaat is het ontstaan van een dubbele geslachtsnaam,soms zelfs een drievoudig samengestelde! Enkele voorkomendekombinaties: De Wit van Schayck

Van Schayck van Oostrum De Wit van Oestrum

Van Schayck Vos De Wit van Velpen

Van Wijck van Velpen De Wit Bieser van de Velde 27. In 1402 bv. zegelt een Beernt Snoye (RU OM 1293) en in 1435zegelt voor Jan Snoyensoen een Willam Snoy zijn oom (GU,Bevv.Ar. I 948, 1, 2 en 3) beiden met het klassieke wapenVan Schayck: 3 lelies met de stelen naar een ring in het middengekeerd! (De ring is ook wel eens een hartschildje). Het ver-schijnsel dat voor- en achternamen door elkaar

gebruikt wordenkwam in het Krommer!jngebied nogal eens voor: Zuermont,Scade, Snoy, Boers en zelfs: Schayck, Oestrum en Rossum! 28. Uit de vorige noot blijkt al: een familie Snoy voert het VanSchayckwapen, terwijl een familie Van Schayck - met - voor-naam Snoy een eigen versie heeft. De drie lelies (2,1) komenook voor op het zegel van: Willam StoelI in 1434 zegelend vooreen echtpaar in de Weerde (RU OM 1003); De uitgebreide en in Wijk bij Duurstede woonachtige familie De With, beginnendmet Steven Jansz die Witt scepen van Wijck in 1462 (RU OM1796); Anthonis Eerstens te Schalkwijk in 1519 (RU OM 2275)(Later deelt hij zijn schild zoals gemeld); de familie Die Eedellbv. Jacob in 1496 (RU OM 2360); Thonis Egbertss, schepen vanSchalkwijk in 1568 (RU SP 589 nr. 3) en nog enkele anderen. 29. GU, Ie afdeling Nr. 16 het deel over 1457-63 fol 11 30. RU, OM 1341 27

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 31. RU, SM 2676-3 (afschrift) 32. RU, DOM 1082-3 33. RU, DOM 1082-3 34. =29 35. RU, SvU 48 fol XLI en volgende 36. DH 7A6 37. RU, KKK 530 (Cart. Oostbroek) fol LXVII 38. DH 666-1 39. DH 666-1 40. RU, RA 188 deel 2 41. RU, HSS 1229 42. DH 880-19 43. RU, BA 4 fol 156 vso 44. RU, SP 521 45. RU, SvU 54Ai>. DH 880-26 47. RU, SvU 49 fol xli en volgende 48. bv. in 1480 landgenoot te Houten; DOM 1219 RU 49. RU, fam. Archief Zoudenbaich 228 bis 50. RU, SvU 49 fol xli en volgende 51. DH, 880-19 52. DH, 880-22 53. RU, RA 188 deel 2 54. RU, SvU 52 fol Ixxvi en volgende en fol cxIvi en volgende 55. RU, SvU 59 en 54 56. RU, SvU 143 fol xciili en volgende 57. DH, 880-32 58. Ongedateerd stuk uit RU SM 2676 deel 3; met verklaringenover de Weteringherwech onder Houten die geen Heerwech maarBuerwech is. Onder de getuigen ook

Joest Petersz Smit teHouten 70 jaar oud. Deze Joest Petersz is volgens een andereakte in 1590 48 jaar oud (RU, RA 252 pak 2) zodat het eerst-genoemde stuk van omstr. 1612 moet zijn. 28

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 83. DH 666 deel i 84. 20 juni 1583 RU, RA 188 deel 11. De eiser in dit proces,Evert Acrijnsz was een achterkleinzoon van Akryn Jansz diein de kwartierstaat wordt vermeld onder nr. 98. Evert had eenbroer genaamd Mr. Willem Acrijnsz welke in 1607 maart 3voorkomt als Mr. Willem Acrijnsz van den Goye (RU, RA 233deel 2), terwijl zijn zoon ais Herman Evertsz van den Goeyete Utrecht op 21 juni 1595 huwt met Marichgen AnthonisPijsendr. weduwe Wouter Hubertsz. 85. ARA Leenhof Vianen 25 fol 56; januari 25 1585: Dirck Berntssvan Oostrum transporteert 4M op Leydenbolgery op HeynrickHuybertsz. 86. RU, RA 188 deel 5 (maart 23) // 87. RU, RA 233 deel 2(januari 14) 88. RU, RA 99 deel 6 (2 februari 1614) 89. RU, RA 99 deel 6 (7 maart 1615) 90. RU, RA 233 deel 3 (juni 9) 91. GU, NOT 202 deel 2 fol 141 92. GU, NOT 200 deel 2 93. =75 94. RU, RA

1287 deel 1 fol 122/123 (30 december) 95. GU Bewaarde Archieven lle Afdeling 2297 nr. 3) 96. GU, NOT 188 september 2 1590. In dit testament wordenverder genoemd Adriaen Stevensz van Schayck haar broer,Schayckge Stevensdr van Schayck huisvrouw van Doem Eersten(ook een Van Schayck, te Odijk) en Christina Stevensdr vanSchayck huisvrouw van Goyert Aertss. Deze laatste is alsWeduwe van Goyert Aertss in 1601 47 jaar oud (RU, RA 252pak 5). 97. Bv. 1561 juli 1; DH 1143, Zijn zegels 1565 (RU, SM 2147) isgelijk aan dat van Cornelis Hubertss 1534 (RU, SM 1492) welkedon zegelt voor zijn zuster Anthoensgen Gerrit van Rossums-weduwe in het Wael. 30

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 125.Volgens Inventaris van het Archief van de heren van Culem-borch van Van der Ven transporteert dit echtpaar op 27 febru-ari 1498 li Morgen land te Golberdingen (Regest 2634). 126.Zie noot 106. 127.ru, SvU 52 fol xlviii 128.ru, dom 1083 deel 2 fol 22 vso (juni 13) 129.ru, SvU 143 fol LXXXII 130.ru, SvU 49 fol LXXXII; de 40 Morgen te Werkhoven is in datjaar in bezit van Jan van Scadyck (1449 Jan Gysbertss vanScadyck). Een zoon van Steven Ghysbertsz van Schayck noemtin 1557 Cornells Gerytss zijn &quot;neve&quot;. Deze Cornelis komt voorals Cornelis Gerytss Bruynbaert en zijn zoon als Henrick Corne-iisz Bruynbaert van Schadewijck (in de leenregisters van Vianen)met land in Houten. In het BA 202 (Judiciaal vd Bisschop) fol262 vso komt voor Gysbert van Schaick Bruynbaert. En om dezaak nog iets ingewikkelder te maken: 11

januari 1487 kompa-reert een Ghysbert van Scaeyck van Royen wonend te Werckhoven (RU SM 780), terwijl in 1511 een Gijsbert Jansz Werckhoven)hoven van Scadyck oudschildgeld betaalt over 2 Morgen int Goy!ik heb het idee dat men toentertijd ai moeite had de GIjzen uitelkaar te houden! Niettemin lijkt het bovenstaande toch wel totenige konklusies te leiden. 131 .RU, SM 1513. In deze akte heet haar man gewoon GhijsbertJansz van Schayck; dat hij de gezochte is meen ik te mogenafleiden uit het feit dat zijn zoon Steven heet (goede De Keyservoornaam) en het feit dat ook sprake is van een Steven Andriessvan Rossum, een van de onmondige voorkinderen van AndriesHillebrantss van Rossum verwekt bij Gheertruyt Gherit de Keysersdrzaliger (Maritgens zuster dus). Steven Andriesz van Rossum zegelt1537 september 6 (RU SM 1515) een pachtbrief van 8 M teHouten voor

Steven Ghysbertss van Scadyck. 132.RU, BA fol VIII vso 133.= 113 134.RU, SvU 48 33

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 135.GU Bewaarde Archieven lle afdeling 1444. 136.De vijftiende-eeuwse familie Pau/Pawe in Houten zegelt meteen dwarsbalk van vair, het wapen dat ook door de familieVan de Velde (later de Wit Bieser van de Velde) gevoerd wordt.Het lijkt dus niet uitgesloten dat hier de naam via een vrouwvererfd is; de enige andere mogelijkheid is deze Eerst te ident-ficeren met Eerst Heynricss in 1484 landgenoot in Schalkwijk(GU Bewaarde Archieven Ie afdeling 1311) die een zoon zoukunnen zijn van Henric Pawe Gherytss die in 1447 zegelt in hetGoy (RU DOM 1697) en aansluit op een nog ouder fragment.Maar Eerst komt slechts eenmaal voor - totnogtoe - zodat dezekonklusie te gewaagd lijkt. Bovendien vertoont het zegel vanEersts zoon Anthonis - althans het oudste - de drie lelies enin het algemeen geldt de stelregel dat wapens betrouwbaarderzijn dan familienamen. 137.ru, SvU 48 en 49. Gezien de

verder in dit gebied niet voor-komende voornaam Akeryn, zijn z'n afstammelingen tot rond1600 aardig te volgen; zijn eigen afstamming echter een vol-strekt raadsel. 138.en 139. RU, SvU 48 en 49 140.ru, om 1341 141.ru, om 1342 142.ru, dom 1219 - het is mogelijk dat het hier nog om een andergaat; er wordt een Hillebrant van Rossum borger van Utrecht1479 bur 68/1480 Bo 51 I. Hillebrants nazaten zegelen met het-zelfde wapen als bv. Dirc Overriin (van Rossum) scout in Vuyl-coop 1401 juli 11 (RU SP 585 nr. 5) en Hubert (elders Splintersz)van Rossem scout opte Weteringhe 1426 januari 22 (DH 1207).Volgens een aantekening in het Judiciaal van de Bisschop uit1410 (RU, BA 198 fol 65 vso) machtigt Dirc Overrijn van Rossemzijn broers Jan en Hubert van Rossem; terwi I het register vanOudschildgeld over 1449 en 1470 een post heeft &quot;Jans Kyndervan Rossum&quot;. 34

Tussen Rijn en Lek 1974 2. - Dl.8 2 Overzicht gebruikte afkortingen. RU Rijksarchief Utrecht SvU Archief van de Staten Utrecht RA &quot;gewoon&quot; Rechterlijk Archief provincie Utrecht BA Bosschoppelijk Archief KKK Archief van de Kleine Kapittelen en Kloosters HSS Verzameling Handschriften DOM Archief van het kapittel van de Dom SJ idem van Sint Jan SM idem van Sint Marie SP idem van Sint Pieter OM idem van oud Munster GU Gemeente Archief Utrecht NOT Archieven van de Notarissen aldaar Bew. Arch. Archief van de bij de stad Utrecht bewaarde archieven met een Ie en He afdeling SecrArch Secretarie Archief van de stad Utrecht met een Ie en lle afdeling. DH Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde te Utrecht. 35
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