
Sanders van Chaam

door

Dr. P. C. BOEREN

1. De naam Chaam.

Tot heden heeft geen Nederlands toponymist zich gewaagd
aan de naam van het Baroniese dorp Chaam. De jongste poging tot
verklaring is nog altijd die, welke door de waterstaatkundige A. A.
Beekman is voorgesteld in 1936 1). Volgens Beekman zou de oor
spronkelijke vorm "Ham" zijn geweest: In Brabantse mond zou die
zijn uitgesproken "Haam" (zoals men "Haandel" zegt voor Handel)
en tenslotte zijn geschreven en ook gezegd "Chaam" ("Kaam").

Het ongelijk van Beekman is gemakkelijk aan te tonen. De
door hem veronderstelde vorm "Ham" wordt in geen enkel middel
eeuws stuk aangetroffen 2) . Van het begin af vindt men daar de
naam gespeld met een C of een K. Door de mensen van de streek
wordt de "aa" in de naam niet uitgesproken als die van "Handel",
maar als die van "vader". En dit is al zo de uitspraak van eeuwen
her. In Princenhaagse voogdijstukken van 1620 zag ik, dat dragers
van de geslachtsnaam "Van Chaam" ("Van' Kaam") eigenhandig
kwitanties ondertekenden in de spelling "Van Koûm" 3).

De veronderstelde vorm "Ham" kan dus niet dienen bij het
zoeken van een verklaring. Wel historisch daarentegen is de vorm
"Cambe", die daarnaast ook door Beekman is vermeld, en deze
vorm vertegenwoordigt zelfs de oudste spelling. In oorkonden van
1236 en 1277 - het zijn de oudste acten die de naam hebben - is
sprake van het bos van Chaam ("silva de Cambe" ), toebehorend
aan de abdis van Thorn bij Roermond 4). In Nederland zou ik geen
parallel kunnen aanwijzen, maar ik ken er wel een in Beieren: het
dorp Cham bij Regensburg (dicht bij het punt, waar de beek Chamb
mondt in de Regen), in middeleeuws Latijn "Cambia" geschreven 5).
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Er is dus reden, de naam van ons dorp in verband te brengen
met de talrijke "Camb"~toponiemen van het oud~Keltisch taal~ en
cultuurgebied (Ierland, Wales, Frankrijk, België en zuid~west~

Duitsland). De toonaangevende toponymisten (Foerstemann 6),
Marchot 7), Davillé 8), Mansion 9), Vincent 10) en Dauzat 11)
leiden eenparig die toponiemen af van de Keltische stam "cambo-"
(gaelic: "cam", iers en bretons "camm"), die een kromming (Frans:
"courbe" ) aanduidt. Deze afleiding klopt met de geologische ge~

steldheid van de meeste "Camb"~plaatsen, die gelegen zijn in de
vruchtbare holte van een alluviale meander.

In feite is de betekenis van ons -Chaam wel zowat dezelfde als
die van het germaanse "ham", dat ook kromming betekent, maar
de vorm en de geschiedenis van de twee namen zijn geheel ver~

schillend. Het Baroniese Chaam is een Keltisch "cambo"~toponiem,

in het Germaanse gebied uiteraard zelden aan te treffen en dan
nog alleen aan de randen daarvan. De ouderdom van het dorp moet
daarom wel terugreiken tot in de vóór~germaanse, prehistorische
tijd, wat trouwens door de opgravingen in de naaste omgeving
wordt bevestigd.

Geologen mogen uitmaken, in hoeverre de bodemgesteldheid
van Chaam beantwoordt aan de gegeven naamsverklaring. De ver
onderstelde vruchtbaarheid moet natuurlijk worden gezien in en
beoordeeld naar vroegere verhoudingen. Opmerkelijk is, dat nog in
1708 Chaam werd geroemd om zijn welige bodem. In dat jaar na~

melijk beschreef Gramaye Chaam als een dorp, verfraaid door aan~

planting van diverse boomsoorten, aantrekkelijk door zijn kleiachtige
bodem en zijn vijvers met karpers 12).

2. Gage/donk en Chaam.

Bij de reeds aangehaalde oorkonde van 1236 stond Hildegun~

dis, abdis van Thorn, tegen een jaarcijns van 12 Keulse denarii,
aan haar abdij af haar bos te Chaam, gezegd het Bos van de H.
Maria, gelegen onder de parochie Gilze ("silvam nostram de Cambe
que silva beate Marie dicitur, sitam in parrochia de Gilse" ). Twee
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jaar eerder, in 1234, had zij het pastoraat ("curia") van Baarle,
met inbegrip van de tiend, maar zonder de onderhorigheden, be~

stemd tot delging van de schuldenlast harer abdij 13), De hierbij
opgelegde last van vijf marken Keuls 's jaars verkocht zij in 1243
aan Godfried, heer van Breda 14), maar bij de hoger genoemde acte
van 1277 verkocht Arnoud van Leuven haar terug aan de abdis,
met uitzondering van 11 solidi, door hem aan de abdij verschuldigd
wegens hem in erfrecht verleende goederen, o.a. wegens het bos
van Chaam, "sylva de Cambden" (te lezen "Cambe", volgens het
originele stuk) 15). Het Chaamse bos was dus bij een aantal kort
op elkaar volgende beschikkingen overgegaan van de abdis op de
abdij van Thorn en van de abdij op de heer van Breda.

Hebben in de 13e eeuw zowel de abdijen Thorn en Tongerlo
als de heer van Breda in het Chaamse bos rechten bezeten, over de
oudste bezitsverhoudingen in het eigenlijke dorp of de ,.Iandbou~

wing" Chaam durf ik geen zekerheid te geven. Doet het "Latijnse
Boek" het voorkomen, dat de helft van het dorp vergeven werd
door de hertog van Brabant, dan is het onzeker, of dit letterlijk kan
worden opgevat. Bedoeld register, in 1312 begonnen, werd nog
bijgehouden tot ca. 1350, dus ook in de periode 1327-1339, waarin
de hertog de heerlijkheid Breda bezat. De heer F. A. Brekelmans
suggereerde mij met recht, dat het best mogelijk is, dat in die tijd
Bredase goederen als hertogelijke zijn geadministreerd en dat dit
ook met Chaam het geval kan zijn geweest. In ieder geval is verder
van hertogelijke enclaves in Chaam niets bekend en mag Chaam
niet gerekend worden tot de tweeherige dorpen, die voor de Baronie
zo typisch zijn (Baarle, Sprundel, enz.). Met uitzondering van de
rechten van Thorn, schijnt Chaam altijd Bredaas te zijn geweest.

Wel blij ft uit het "Latijns Boek" te onthouden het merkwaar~

dige feit, dat de helft van Chaam in leen werd gegeven tegelijk met
bezittingen onder Princenhage. Een feit, dat aan een gewoonte
moet beantwoorden, omdat we hieronder in een tweetal families de
bezitskoppeling van Chaam en Princenhage geregeld herhaald zul~

len zien. Een afdoende verklaring van die koppeling kan ik niet
geven, maar wellicht is zij vervat in de lotgevallen van dat gekop~
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pelde bezit, die hieronder zullen worden verhaald. Opmerkelijk is,
dat ook na de middeleeuwen bijzondere banden tussen Chaam en
Princenhage zijn blijven bestaan. Talrijk zijn de schepenacten van
de 17e eeuw, waaruit blijkt, dat Chaamse boeren onder het tegen~

woordige Prinsenbeek weilanden pachtten, hooiden en vee weidden.
In diezelfde eeuw zijn ook verschillende kleermakers en stoffenwin~

keliers in Prinsenbeek aan te wijzen, die uit Chaam afkomstig
waren (Snijders Chaam!). En dan is er in die tijd in Prinsenbeek
de veel voorkomende geslachtsnaam "Van Chaam", die nu ter
plaatse niet meer schijnt te worden aangetroffen. Men krijgt de
indruk, dat de middeleeuwse feodale bezitskoppeling Chaam-Prin~

cenhage een economische achtergrond heeft gehad.
Mogen wij Van der Aa 16) geloven, dan zou Godevaert IV

van Breda in 1243 de helft van zijn ,,landbouwing" Chaam in erf~

cijns hebben uitgegeven aan zekere WilIem. Van de oorkonde,
waarop Van der Aa zich hierbij beroept, heb ik nergens een spoor
kunnen achterhalen. Toch neem ik aan, dat zij heeft bestaan. Niet
alleen de wij ze, waarop Van der Aa citeert, rechtvaardigt die hou~

ding; ook het feit, dat de inhoud strookt met wat boven is aanvaard
in verband met de aloude Bredase rechten in Chaam. De acte van
1243 is dan aan te zien als de bron, waaruit de latere tweedeligheid
(niet tweeherigheid) van Chaam is voortgevloeid.

Blijft dan nog de vraag naar de identiteit van die WilIem, die
in 1243 de helft van het dorp Chaam in erfcijns van Breda ontving.
en naar de latere lotgevallen van dit cijnsleen. Tot zekerheid ben ik
ook hier niet kunnen geraken, maar ik durf wel het vermoeden uit~

spreken, dat die WilIem een lid was van het geslacht Campenhout,
dat in de 13e eeuw de heerlijkheid Gageldonk onder Princenhage
bezat.

Ten overstaan van schepenen van Mechelen werden in 1257
een zekere hoeve en onderhorige landerijen verkocht aan de abdij
Sint Bernard aan de Schelde door zekere "Henricus dictus de Cam"
en zijn echtgenote Gertrudis 17). De verkoop geschiedde met toe~

stemming van "Arnoldus dictus de Campenhout" als vertegenwoor~

digende de heer, "Wilhelmus de Wilre". Een en ander geschiedde
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"ratione familiae", zodat we de verkoper Henricus moeten rekenen
tot de "familia" van bedoelde heer, hetzij tot diens familie, hetzij
tot diens "mannen", hetzij tot beide. Het overgedragen goed lag in

de omgeving van de abdij Sint Bernard en derhalve in het rechts~

gebied der heerlijkheid Mechelen, die daar de Schelde raakte, reden
waarom de overdrachtwerd verleden voor schepenen van Mechelen.

De heren van Wilre noemden zich naar hun stamgoed Wilre
onder Campenhout bij Brussel 18). Zij bezaten in de 13e eeuw ook
de heerlijkheid Wuestwezel ten zuiden van Baarle, aan de grens
van het Bredase, en waren ook gegoed in de omgeving van de abdij
Sint Bernard, waarvan zij voorname weldoeners waren. Een Gisel
bert van Campenhout huwde met Sophia van Gageldonk. Hun zoon
Wouter volgde op in Gageldonk, maar werd wegens manslag daar~

van vervallen verklaard. Aan de opvolgingsstrijd, die hiervan het
gevolg was, kwam een einde in 1301 door de bevestiging van Hugo
van Mallant 19).

Gaan we uit van de hoger gesignaleerde bezitskoppeling Prin~

cenhage-Chaam, dan lijkt er veel te pleiten voor de hypothese, dat
de Willem van Chaam van 1243 identiek is met de Willem van
Wilre-Campenhout, die in 1257 verschijnt als heer van een "Hen
ricus de Cam" en die behoorde tot een geslacht, dat destijds de
heerlijkheid Gageldonk onder Princenhage bezat of stond te ver~

werven.
Hierbij is dan stilzwijgend aangenomen, dat die "Henricus dic

tus de Cam" werkelijk een Hendrik van Chaam was. De veronder~

stelde doorzichtigheid van de naam is een nogal hachelijk argument.
Toch durf ik er mee werken, omdat het nu eenmaal een feit is, dat
omstreeks 1300 een geslacht uit de onmiddellijke nabijheid van Sint
Bernard als leenhouders en grondheren van Chaam is opgetrecl.en en
een linie van dit geslacht in de He en 15e eeuw heeft gebloeid met
de geslachtsnaam Van Chaam, welke linie steeds in Princenhage en
Chaam tegelijk gegoed is gebleven: ik bedoel de linie Van Chaam
van het beroemde geslacht Sanders.

Niet onwaarschijnlijk is de "Henricus de Cam" van 1257 een
ascendent (de vader?) van de Thomas, die tegen 1300 als leenman
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in Chaam en Princenhage zal optreden en op een of andere wijze
verbonden was aan het roemruchte geslacht Sanders. Deze Thomas
immers kreeg een zoon Hendrik. die genoemd lijkt naar de Hendrik
van 1257.

3. Brabant en Chaam.

Slaan we het "Latijns Boek" op. dat in 1312 werd aangelegd,
dan lezen we, dat hertog Jan III van Brabant aan "Johannes, filius
Thome. de parochia de Marters". in vol leen gaf de helft van zijn
landbouwgronden te Chaam. en hem bovendien beleende met een
stuk land te Chaam. dat gemelde Johannes had geërfd van zijn
vader; en nog met weiland onder Baarle 20).

Hier staat in duidelijke bewoordingen geboekt de bezitskop~

peling van Chaam en Princenhage (dat destijds Marters heette).
Tegen 1300 wordt een stuk land te Chaam van de hertog in erfleen
gehouden door een zekere Thomas uit Princenhage, wiens familie.
gezien de erfverhouding, daar al langer vaste voet had. Als om en
om 1312 deze Thomas sterft. wordt zijn zoon Jan Thomassen niet
alleen bevestigd in dit erfleen. maar bovendien beleend met de helft
van de landbouwing Chaam.

Het gemelde "Latijns Boek"noemt nog een Jan Thomaszoon
als bezitter van de "villa" Nispen bij Roosendaal 21). Bij oorkonde
van 1309 beschikt een "Johannes, filius quondam Thome" (Jan zoon
van wijlen Thomas) over land in Oostelbeers bij Tilburg 22). Het
ligt voor de hand. deze personnages te vereenzelvigen met de Jan
Thomaszoon van Chaam van 1312. te meer omdat het "Latijns
Boek" overigens geen leenmannen van die naam vermeldt. Mogelijk
is er ook nog identiteit met de ..Johannes de Dumis" (Jan van de
Hage), die 30 okt. 1281 een erfcijns ontving van Arnold van
Leuven~Breda en gehuwd was met Catharina. dochter van Willem
gezegd Bonte uit Mechelen 23).

Deze combinatie doet al vermoeden. dat Jan Thomaszoon niet
een eenvoudige grondbezitter uit Princenhage~Chaam was. maar
een aanzienlijk heer. wiens bezit zich uitstrekte tot buiten het gebied
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der heren van Breda. Andere passages uit het "Latijns Boek" doen
hem kennen als leenopvolger yan een lid van het Brabants-Mechelse
huis Sanders, waaraan hij dan ook wel verwant moet zijn geweest.

Volgens het "Latijns Boek" nu was een zeker Thomas, bewa
ker van het Antwerpse Steen, indertijd een Sander van Schelle op
gevolgd in het hertogelijke leen Meerhout, en was deze Thomas
daar op zijn beurt opgevolgd door zijn eigen zoon Hendrik 24).
Nader zal blijken, dat het geslacht van Sander van Schelle gegoed
was in Princenhage en Chaam beide en dat zelfs een linie daarvan
de geslachtsnaam Van Chaam voerde.

Een en ander leidt tot het ernstige yermoeden, dat de Thomas
van Princenhage, die gegoed was in Chaam en in 1309 overleed,
identiek is met de Thomas, die een tijd commandant van het Steen
te Antwerpen was geweest. En zo kan men voor het grootgrond
bezit van Chaam in de 13e eeuw de volgende successietabe1
opstellen:

H enricus de Cam 1257

houdt Chaam verm. van Willem van Wilre
Campenhout-Gageldonk.

Thomas t 1309

eerst commandant van het Antwerpse Steen,
grondbezitter in Princenhage, yerder leenman
in Meerhout en Chaam, vermoedelijk ook
gegoed in Nispen en Oostelbeers.

Henricus
oudste zoon 1312
volgt op in Meerhout.
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Zowel de Hendrik van Chaam van 1257 als de Jan Thomas
zoon van Chaam van 1312 hebben ons gevoerd naar de onmiddel
lijke omgeving van de abdij Sint Bernard, waar het machtige ge
slacht Sanders bloeide. De tweede bleek zelfs de rechtsopvolger
van een Sanders te zijn, terwijl beiden in Chaam en Princenhage
leden .-an het geslacht Sanders als opvolgers blijken te hebben
gehad. Er moet genealogische samenhang hebben bestaan, maar
voorshands is deze niet te bepalen, daar de oudste herkomst van
het geslacht Sanders nog niet is opgehelderd. Zowel bij de oudste
Sanders als bij de oudste Van Chaam's zijn relaties aan te wijzen
met de heren van Wilre-Campenhout, die in het Brusselse thuis
hoorden, maar ook rijk gegoed waren rondom Sint Bernard en in
de Bredase Kempen, en bovendien, zoals met hertogelijke minis
terialen veelal het geval was, in Waals Brabant en zelfs in Hene
gouwen.

Als vingerwijzing zij gegeven de ingewikkelde manier, waarop
de hertog in 1312 het domein Pinchart in Waals Brabant in leen
uitgaf 25). De "villa" zelf van het domein, de herenhof, werd uit
gegeven aan een Gozewijn van Wilre, die al Westdoorne bij
W uestwezel bezat 26) en een naaste verwant was van een Hendrik
van Wilre en een Hendrik van Vilvoorde 27). De onderhorige zes
lenen evenwel en de latencijns werden uitgezonderd, omdat zij al
vergeven waren aan een "Johánnes de Cambe". Het is .-erleidelijk,
in deze persoon onze Jan Thomaszoon van Chaam te erkennen,
maar het is ook waar, dat namen kunnen bedriegen 28).

4. Sanders van Hemiksem enz.

Het wordt tijd, dat wij eindelijk kennis maken met de aange
kondigde familiegroep Sanders. De vruchtbaarheid en de rijkdom
van dit Mechelse-Brabantse geslacht kan het best worden afgeme
ten aan het groot aantal takken, waarin het zich heeft gesplitst:
Sanders van Schelle, Sanders van Hemiksem, Sanders van Wilrik,
Sanders van Poederlee, Sanders van Aartselaar (Cleydael) en
Sanders van Chaam. De bewezen stamreeks vangt aan met Rab-
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bodo van Hemiksem omstreeks 1200 en is nauwkeurig te volgen tot
ca 1500, zowel in het land van Mechelen (Schelle en Hemiksem)
als in de Brabantse Kempen.

Genealogie en lotgevallen van dit geslacht zijn uitvoerig be~

schreven in het boek, dat J. de Raadt en J. Stockmans in 1894:
hebben gewijd aan de geschiedenis van de gemeente Schelle 29).
Het genealogisch gedeelte daarvan, dat De Raadt voor zijn rekening
nam, zou gemakkelijk kunnen worden uitgebreid, en zelfs met enige
waarschijnlijkheid kunnen worden opgevoerd tot in de l1e eeuw,
maar het is hier niet de plaats daarvoor.

Patronymica van het type Sanders (zoon van Sander of
Alexander) worden onder de middeleeuwse adel van Brabant op~

merkelijk veel aangetroffen als geslachtsnamen, wat verband schijnt
te houden met hun herkomst uit de hertogelijke ministerialiteit. De
Raadt vermeld als eerste Alexander in de familie Rabbodo's zooiJ.

Alexander van Schelle gezegd van Hemiksem, die met zijn vrouw
Beatrijs in 124:5 een schenking deed aan de abdij Sint Bernard, die
was gelegen binnen de palen van Hemiksem. Ik voor mij zie niet in
hem de naamgever van het geslacht, maar in een hertogelijk klerk
Alexander, die in het begin der twaalfde eeuw leefde, gegoed was
in Hemiksem en daarom tot het voorgeslacht van Rabbodo lijkt
te behoren.

Al met de kinderen van de Sander van 124:5 begint de splitsing
in de takken Wilrik, Schelle en Poederlee. Van de tak Wilrik zijn
maar twee generaties bekend: Jan van Wilrik (1256) en zijn zoon
Egidius van Wilrik (1280-1288). De laatste komt wel eens voor
met de naam "Egidius van Heffene" 30). Een ogenblik heb ik ver~

moed, dat hij dezelfde zou kunnen zijn als de "Egidius van Overaa"
onder Princenhage, die in het "Latijns Boek" van 1312 voor~

komt 31). Effen en Overa vormden tesamen één buurtschap. Dat
vermoeden moest ik evenwel laten schieten, toen ik bemerkte, dat
er in diezelfde tijd ook een "Egidius van Inthout" onder Overa
leefde.

Van een jongere linie Hemiksem, die zich afsplitste van de tak
Schelle, zijn vooral te vermelden de gebroeders Jan Sanders van
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Hemiksem en Gielis Sanders van der Linden, die aan Brabantse
zijde streden in de slag bij Baesweiler (1378). Zij zegelden met
een leeuw, waarboven een lambel (of barensteel) met drie han~

gers 32). De lambel was het teken, waarmede jongere zonen het
wapen van hun geslacht plachten te breken. Tenminste in het alge~

meen, maar in Antwerpen was het volgens Floris Prims anders:
daar was de lambel het typische breukteken van de oudste zoon 33).
In het geval Sanders van Hemiksem moet de algemene verklaring
gelden, ook al had het geslacht nog zoveel relaties met de stad
Antwerpen. Het toppunt van zijn bloei bereikte het geslacht met de
Jan Sanders, die in 1434--1435 fungeerde als schout en markgraaf
van Antwerpen.

Tot dit summiere overzicht blijve hier de beschrijving van het
geslacht Sanders beperkt. Alleen met betrekking tot de linie San~

ders van Chaam zullen wij hieronder in bijzonderheden afdalen.
Ook de stamreeks van deze linie vindt men in hoofdzaak al in het
werk van De Raadt. Wat wij daaraan hebben toe te voegen, is
vooral de geslachtsnaam of toenaam Van Chaam, die aan De Raadt
onbekend bleef, maar die kan worden opgediept uit enkele stukken
van het Nassause Domeinarchief, waaruit dan verder ook de relaties
met de Baronie van Breda blijken.

Vooraf ga een beknopte stamtabel van de linie Sanders van
Chaam, een linie daarom zo merkwaardig, omdat zij door een sen~

sationeel rechterlijk vonnis uit het stamgoed werd ontzet en daar~

door teruggedrongen op haar bezittingen in het Bredase land, waar
zij spoedig wist in te burgeren, maar maatschappelijk geleidelijk
afdaalde.
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5. Sanders van Chaam.

Jan Sanders van Hemiksem 1393
tr. gegoed in Breda en Chaam

Aleidis Stoevers.

wettige zoon

Jan Sanders

schout-markgraaf
van Antwerpen

1434-35

bastaard

Gielis Sanders van Chaam

tr. (1) Catharina van Santhoven

(2) (1422) Sophia van den Houte.

beiden uit eerste huwelijk

Jan Gielisz
meier van West
meerbeke 1467

Cornelis Sanders van Chaam
heer van het Hout
onthoofd in 1459

tr. Lijsbeth van der List
(zij hertrouwt met Andries van

Gageldonk)

Wouter van Chaam
wettige. oudste zoon
poorter van Breda t 1504{6
tr. . . . . van Brecht

. Antonius nat. zoon

tr. Lijsbeth van der Linden

Lijsbeth
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Met de Jan Sanders, wiens naam bovenstaand stamboompje
opent, hebben we voor de eerste maal een lid van het huis Hemik~

sem in duidelijk verband met de streek van Breda. Er is namelijk
een acte bewaard van 17 mei 1393, waarbij de Sanders'en aan
"Willem van Berchem heer Willemszone" verkopen hun aandeel
in het goed Berchem bij Tilburg, zoals hun dat was vererfd van
heer Wouter van Berchem 34). Bedoelde personen waren: heer Jan
de Stoevere, ridder; jonkvrouwe Adelise, zijn zuster; Jan Sanders,
haar neef, en jonkvrouwe Jane Jan Sanders zuster met haar man
Willem van (Wuest)wezel gezegd van Sombeke. Zij vertegen~

woordigden de "staak" Stoevers in de successie Van Berchem.
Stoevers was een heerlijk hof onder Hemiksem. Zijn bezitters
vormden een zijlinie van het huis Hemiksem. Jan's vader, Gielis de
Stoevere, was in 1351 drossaard van Bergen op Zoom 35).

De grootvader van de erflater, eveneens ridder Wouter van
Berchem geheten, wordt in 1329 genoemd als belender van de wil~

dernis van west~Tilburg en Goirle, die door de hertog toen werd
verkocht aan de inwoners van die plaatsen 36). Hij werd opgevolgd
door zijn zoon Costen van Berchem en Ranst, gehuwd met Johanna,
natuurlijke dochter van hertog Wenceslaus 37). Costen overleed in
1358, een Wouter achterlatend als erfgenaam van het Tilburgse
Berchem. Bij acten van 9 en 30 sept. 1359 verleenden zijn erven
décharge aan de executeur~testamentair, heer Gielis de Stoevere
ridder 38). Het juiste sterfjaar van de jongere Wouter is niet
bekend, maar viel vóór of in 1393, in welk jaar, zoals gezegd, de
Stoevers'en en Sanders'en hun aandeel in de erfenis afstonden aan
Willem, zoon van Wouter's vooroverleden broer Jan van Berchem.

Het is duidelijk. dat het aandeel der Sanders'en aankwam
van de vrouwelijke zijde, van Jan's vrouw Aleidis. Of mogelijk van
nog hoger op, want de Stoevers'en waren al vroeger met de Van
Berchem's verbonden, evenals trouwens door inteelt met de San~

ders'en, waarvan zij slechts een zijlinie waren. De Tilburgse erfenis
geeft niet de minste verklaring van het feit, dat de Sanders'en ge~

goed waren in het Bredase. Dit Bredase bezit reikt minstens terug
tot in de 14e eeuw. De Jan Sanders van 1393 was al gegoed in
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Breda en Chaam, gelijk nog zal blijken. Zijn belangen in deze
streek blijken ook uit het feit, dat hij in 1382 zich had laten inschrij~

ven als lid van de Illustere Onze Lieve Vrouwe~Broederschap van
.s~Hertogenbosch 39). De verklaring van dit bezit is eerder te
zoeken in verwantschap met het geslacht van de Thomas van Prin~

cenhage en Chaam, die wij omstreeks 1300 hebben Ieren kennen.
Jan Sanders Sr. overleed kort na 1393. Zijn oudste zoon, vak

Jan Sanders geheten, zal een grote rol spelen als schepene van
Antwerpen en tenslotte als schout en markgraaf van stad en mar~

kiezaat van Antwerpen (1434-35). In een acte van 1428 voor
Sint Catharinadal is sprake van "Jan Zanders erve van Chaam" in
de Karstraat te Breda 40). Naar alle waarschijnlijkheid droeg dit
perceel zijn naam niet naar de toenmalige Antwerpse schepene,
maar naar diens vader Jan Sanders, die kort na 1393 was overleden.
Wat daar ook van zij, we hebben hier de eerste acte, waarin een
Sanders de toenaam "Van Chaam" voert. De drager moge Jan San~

ders Sr. of Jan Sanders Jr. zijn, hij behoort in ieder geval tot de
rechte en wettige lijn van het huis Sanders van Hemiksem. De toe~

naam Van Chaam werd dus niet voor het eerst gevoerd door de
hieronder te bespreken bastaardlinie Sanders Van Chaam, maar
reeds door de wettige linie Sanders van Hemiksem. Hiermede is
vastgelegd, dat Chaam oud familiebezit der van Hemiksem's was.

Intussen was het niet de Antwerpse schepene Jan Sanders Jr.,
maar zijn jongere bastaardbroer Gielis Jan Sanders, die opvolgde
in de Bredase belangen van Jan Sanders Sr. en zodoende de stich~

ter werd yan de avontuurlijke bastaardlinie Sanders van Chaam.
Gielis is een typische representant van het Sanders~geslacht, in
zoverre hij de adellijke, patricische en koopmanschappelijke allures
van dit geslacht in zich verenigde.

Het kindsdeel van Gielis bestond in de hof Hagelsteen (ook
Laer geheten) onder Hemiksem. 21 okt. 1447 werd hij door hertog
Philips gemachtigd, schepenbanken in te richten in zijn cijnshoven
Vaerlaereyk (Aartselaar) en het Hof van Hemiksem. Hij was een
oplopend man, want in 1410 vermoordde hij de schout van Rumpst,
Jacob van der Deelt. Natuurlijk was hij ook poorter van Antwerpen,
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hetgeen hij werd in 1417, maar hij deed ook koopmanschap in Breda.
Toen omstreeks 1450 door de Bredase schout Willem van Nispen
beslag was gelegd op koeien, daar gekocht door Gielis Sanders,
sprong de Antwerpse magistraat voor zijn poorter in de bres 41).
Gielis was ook koper van de helft van de herencijns van Steenber~

gen 42). Hij overleed kort na 1447.
Gielis trouwde voor de eerste maal met een Catharina van

Santhoven. Uit dit huwelijk had hij de wettige zonen Jan en Cor~

nelis, maar daarnaast verwekte hij nog een reeks natuurlijke kinde
ren bij een Margriete van Santhoven. Dit alles kan men lezen bij
De Raadt, maar wat De Raadt niet wist, en wat men alleen kan
opmaken uit de Nassause Domeinarchieven, is, dat Gielis her~

trouwde met een Van den Houte.
Bij acte van 14 sept. 1422 oorkonden schepenen van Antwer~

pen, dat Aerd van den Houte aan Sophia. dochter van zijn broer
Godevaert, bij haar huwelijk met Gielys, zoon van wijlen Jan San~

ders, had gegeven den "Hof ten Houte", bestaande uit het Weyen
bloc, 3 bunder nederwaarts, en verder al het land, dat onder de
laathof viel; voorts de Moelenbeemdt groot 1~ bunder, de cijns
van den Hout en het heerlijke gerecht aldaar. alles te aanvaarden
na zijn dood, en met de bepaling, dat zijn vrouw Lijsbeth van
Wezele er het vruchtgebruik van zou krij gen 43).

Hier zien we Cornelis Sanders van Chaam rechten verkrijgen
op de beroemde heerlijkheid Ten Houte onder Princenhage. Het
huwelijk kan geen verrassing heten, want de families Sanders en
Van den Houte stonden als het ware met elkaar in dagelijks con~

tact. Leden van beide vindt men onder de Antwerpse poorterij en
magistraat en als dragers van een schoutambt in de Antwerpse
Kempen. Bruidegom Gielis heeft zelf niet meer kunnen profiteren
van het aangetrouwde bezit. Dat voordeel - overigens een van zeer
twijfelachtige waarde - is beschoren geweest aan zijn zoon
Cornelis.
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6. Comelis Sanders van Chaam als heer van Het Hout.

Cornelis, wettige zoon uit het eerste huwelijk van Gielis San~

ders, erfde van zijn vader het Hof te Hemiksem en het Hof van
Vaerlaereycke onder Aartselaar. Ook hij verschijnt in Bredase
acten (begrijpelijkerwijze niet in de Antwerpse) met de toenaam
Van Chaam. Van de Steenbergse herencijns was de helft hem al
door zijn vader bij leven overgedragen. Deze helft verkocht hij in
1448 aan Andries Willemszoon van Gageldonk 44). Ten aanzien
van deze helft en van de andere helft, die hij erfde bij zijns vaders
dood, zijn verschillende acten voorhanden 45).

Volgens De Raadt is Cornelis vóór 1444 in het huwelijk getre~

den met een Lijsbeth van der List, bloedverwante van de ridder
Wouter van der List, die in 1363 was opgetreden als een der
executeurs~testamentairvan Costen van Berchem en Ranst en een
zuster Lijsbeth had 46). In een Bredase acte van 1475 daarentegen
heet Cornelis' zoon Wouter een zoon van Lijsbeth, weduwe van
Andries van Gageldonk 47). Uit de combinatie van beide gegevens
blijkt, dat Lijsbeth van der List na de dood van haar eerste man
(Cornelis, onthoofd in 1459) nog een korte tijd is getrouwd geweest
met Andries van Gageldonk. Vat men de zaak zo op, dan worden
ook duidelijk de ingewikkelde bepalingen in de diverse acten betref~

fende de herencijns van Steenbergen, die door Cornelis was ver~

kocht aan de man, die later de echtgenoot van zijn weduwe zou
worden.

Cornelis had ook te maken met een andere Lijsbeth, namelijk
Lijsbeth van Wezele, die als weduwe van Aerd van den Houte
krachtens het huwelijksverdrag van 1422 tussen Gielis van Chaam
en Sophia het vruchtgebruik bezat van het goed Het Hout. Het
goed was door Lijsbeth hevig bezwaard en werd na haar dood de
inzet van een felle strijd tussen Lijsbeth's nicht Katheline van den
Houte en Cornelis Sanders van Chaam. De laatste zal zijn aan~

spraken hierop hebben gegrond, dat zijn vader Gielis in 1422 het
goed had betrouwd en daarbij over het hoofd hebben gezien, dat
hij een zoon uit een vorig huwelijk was.
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Aanvankelijk leken Cornelis' aanspraken zo sterk te staan,
dat hij het goed in bezit kon nemen en zich minstens een jaar lang
ongestoord heeft kunnen gedragen als heer van Het Hout. Mogelijk
hebben financiële voorschotten aan de berooide weduwe Lijsbeth
aan zijn erfaanspraken nog kracht bijgezet. Denkelijk heeft hij zich
ook verzekerd geacht van de steun van de heer van Breda, als wiens
rentmeester hij blijkens de acten rakende Steenbergen fungeerde.
Het Domeinarchief bevat twee acten, d.d. 10 aug. 1447, waarin
wordt geoorkond door Huyghman Jansz en Jan Jan Vosz "als leen~

mannen van Cornelijs Sanders in het Hof van den Houte" 48).

Edoch, de tegenpartij berustte niet en wist op de duur gelijk te'
krijgen. Bij acte van 31 jan. 1448 oorkondt Jan van Nassau. dat het
Leenhof van Breda Katheline van den Houte. vrouw van Wouter
van der Meere, heeft bevestigd in 't bezit van goed ,.Int Hout" in de
parochie van de Haghe. zoals wijlen Aert van den Houte en na hem
zijn broer Henric, Katheline's vader, het in leen hadden gehad. met
ontzegging van Cornelis Sanders van zijn aanspraken op het
goed 49).

Ofschoon hij als zoon van een bastaard moeilijk de volledige
adeldom der Sanders'en kon delen. gedroeg Cornelis zich met ken
nelijk genoegen als een grand seigneur en edelman. Een welspre~

kende uiting van die allure is het feit, dat Cornelis een wapenzegel
gebruikte. Een afdruk in was hangt aan een oorkonde van 17 okt.
1448 50). Het schild is beladen met een leeuwen met een lambel
met drie hangers in het hoofd. Men herkent onmiddellijk het wapen
der Sanders'en van Hemiksem, hoger besproken als bekend van
zegels van omstreeks 1378. Het gelijke wapen is ook een bewijs te
meer, dat de linie Sanders van Chaam en de linie Sanders van
Hemiksem tot dezelfde stam behoorden.

Onder de leenmannen en schepenen van stad en land van
Breda is dit wapenzegel overigens niet in gebruik geweest 51), tenzij
bij Henrick van Halmaie, die van 1513-1536 is opgetreden als
schepene en burgemeester van Breda en in 1501 gehuwd was met
Cornelia van Meers 52). De grote overeenkomst tussen de wapen~

zegels van deze Hendrik van Halmale en Cornelis Sanders van
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Chaam zou ik niet kunnen verklaren. Zij lijkt verbazingwekkend,
omdat enerzijds het geslacht Van Halmaal van andere herkomst was
(uit Belgisch Limburg) en anderzijds de De HalmaIe's in nieuwere
tijd zegelen met een leeuw van geheel andere uitrusting.

7. Cornelis Sanders onthoofd (1459).

Zijn de mannelijke Sanders'en altijd vlot geweest in het ver~

wekken van bastaarden, de jonkvrouwen van het geslacht waren
ook niet afkerig van ongeregelde relaties. Een van haar heeft de
voorbijgaande gunst weten te verwerven van Philips van Saint~PoI,

hertog van Brabant (1427-'30) en is zodoende de moeder gewor~

den van Antoine, Bastaard van Brabant (een andere dan Le Grand
Bätard van Bourgondië). Hoe de naam van deze dame Sanders
luidde, doet minder ter zake. Volgens Goethals 53) en Génard 54)
heette zij Cornelia en was zij een dochter van Cornelis Sanders. Bij
anderen evenwel heet zij Johanna, reden waarom De Raadt haar
juiste doopnaam en de graad van haar verwantschap met Cornelis
Sanders in het midden laat 55).

Het liefje moge een dochter of nicht van hem zijn geweest, het
bracht Cornelis Sanders meer leed dan eer aan. In 1459 rolde het
hoofd van Cornelis over de keien van de Brusselse Marktplaats
onder een welgemikte slag van de scherprechter. AI zijn bezittingen
onder de hertog (de hoven van Hemiksem en Cleydael~Aartselaar)

werden door Philips van Bourgondië verbeurd verklaard en toege~

wezen aan Antoine, de Bastaard van Brabant. Het bezit in het
Land van Breda bleef, als niet staande onder de hertog, van de
confiskatie uitgezonderd. Toen de schuldeisers van de onthoofde
in 1460 beslag wilden leggen op het geconfiskeerde goed, werd hun
eis niet alleen afgewezen door hertog Philips de Goede, maar be~

dreigde deze hen zelfs met de strengste maatregelen, als zij in het
vervolg de Bastaard van Brabant deswege nog zouden lastig vallen.

Dit is alles, wat de stukken over deze zonderlinge affaire weten
te vertellen. Het is mij niet gelukt, het dossier, dat Génard in 1892
over de zaak heeft verzameld, ook maar in het minst uit te breiden.
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Verhoren en dergelijke stukken uit het proces, dat tot de executie
leidde, zijn in het Algemeen Rijksarchief te Brussel niet meer
aanwezig.

Het pikante in de affaire is, dat de verbeurd verklaarde goede~

ren van de onthoofde werden toegewezen aan de Bastaard van
Brabant, die een zoon was van een Sanders. Sommige oude schrij~

vers hebben het geval gezien als een manoeuvre van de Bastaard
om zijn bezit uit te breiden, eventueel op de titel van erfrecht, die
door Cornelis zou zijn weersproken. Het is duidelijk, dat zo'n interne
familietwist niet tot zulke catastrophale gevolgen kan leiden.
Génard, die in 1892 voor de Commission royale d'Histoire een lezing
hield over dit vraagstuk, suggereerde, dat men de zaak eerder zou
moeten bezien in het licht van de buitenlandse politiek van hertog
Philips de Goede en dat aan de veroordeling een misdrijf van hoog~

verraad zou hebben ten grondslag gelegen. Twee jaar later, in 1894,
kwam De Raadt voor de dag met een psychologische verklaring:
Cornelis zou, om de eer van zijn dochter te verdedigen of te wreken,
een aanslag op de Bastaard hebben gedaan.

Ik durf uit de tegenstrijdige verklaringen geen keuze te doen,
om de eenvoudige reden, dat de stukken zwijgen over de voor~

geschiedenis en de motieven van Cornelis' executie. Ik voel het
meeste voor de psychologische verklaring van De Raadt, al blijft
het daarmede nog vreemd, dat de hertog zich de zaak aantrok en
juist de Bastaard in de kaart speelde. Een feit blijft, dat de Bastaard
de met bloed bevlekte goederen rustig tot zijn dood heeft bezeten en
dat hij werd bijgezet in de kerk van Aartselaar, die ter begeving
van de Sanders'en stond.

Een feit is verder, dat Cornelis Sanders nog een natuurlijke
zoon Antonius heeft nagelaten, die in het huwelijk trad met een
Lijsbeth van der Linden. De keuze van de doopnaam doet vermoe~

den, dat deze zoon is verwekt in de tijd, dat het tussen de Sanders'en
en de Bastaard Antoine nog goed boterde. Wat levenswijze betreft,
hadden Cornelis en de Bastaard Antoine elkander niets te verwijten!

Een feit is ook nog, dat in 1495 in de kerk van Aartselaar werd
bijgezet het lijk van "Joncker Adriaen Sanders" en dat het epitaaph
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hem heer van BIaesvelt, van der Bruggen en van Cleydael noemt 56).

Génard houdt hem voor een broer van Cornelia. Hij en anderen (De
Raadt, De Seyn) 57) leiden uit die bijzetting af, dat na het keren
van het getij, de familie Sanders ten minste in een deel van haar
rechten zou zijn hersteld. In ieder geval bleef het stamgoed te
Hemiksem voorgoed voor de familie verloren. En in de acten van
Cornelis' oudste zoon Wouter, die in Breda woonde, vind ik geen
sporen van heerlijke bezittingen in de Antwerpse Kempen.

8. ,Wouter van Chaam.

De Raadt heeft zijn genealogie van het geslacht Sanders afge~

sloten met de onthoofding van Cornelis in 1459. Wel vermeldt hij
van Cornelis een natuurlijke zoon Antonius 58), maar overigens
zwijgt hij over nakomelingschap en volstaat met het vermoeden, dat
het geslacht van Cornelis in rechte en wettige lijn zou zijn uitge~

storven. Dit vermoeden moet ik categorisch weerspreken. Cornelis
heeft een wettige zoon nagelaten, die in de Bredase. acten bekend
staat als "Wouter van Chaem" (meestal "Kaem" geschreven).

Op 26 jan. 1475 verklaart "Wouter van Caem", mede uit naam
van zijn moeder "Lijsbet", weduwe van "Andries van Gagheldonc",
te hebben ontvangen van de Jonker van Nassau 209 Rijnsguldens
1 stuiver ter aflossing van een rente uit de herencijns te Steen~

bergen, en door Andries van Gageldonk eertijds (in 1448) 59) ge~

kocht van wijlen "Cornelis Zanders" 60). En deze Cornelis heet in
de aangehaalde acte van 1448 zoon van wijlen "Gielis Jan Sanders".
Wouter van Chaam is dus zonder enige twijfel een zoon van de
Cornelis Sanders, die in 1459 was onthoofd.

Daar het huwelijk van Cornelis Sanders met Lijsbeth van der
List (later weduwe Van Gageldonk ) niet heeft plaats gehad vóór
1448, kan Wouter op zijn vroegst zijn geboren omstreeks 1450. Hij
was dus nog een knaapje, toen zijn vader in 1459 werd onthoofd.
Denkelijk is hij verder opgevoed door zijn moeder Lijsbeth en haar
tweede man Andries van Gageldonk. De bovengenoemde schikking
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van 1475 lijkt een uitvloeisel van de meerderjarigheid (de termijn
was 25 jaar), die Wouter tegen 1475 had bereikt.

Van vader Cornelis is geen vroeger huwelijk bekend. Vermoe
delijk was Wouter zijn eerste wettige zoon; zeker was hij de eerste
wettige zoon uit zijn huwelijk met Lijsbeth. Hij lijkt genoemd naar
de grootvader van moederszijde, Wouter van der List, zoals het
gebruik der streek dat voor de eerstgeboren zoon wil. In het oudste
Vestboek der stad Breda (1499-1503) heb ik zijn naam een paar
maal uitgebreid gevonden met een patronymicon: "Wouter Jansz.
van Kaem" en "Wouter van Kaem Jannen". Deze incidentele be~

noeming naar zijn overgrootvader Jan Sanders verdient opmerking.
De naam van de onthoofde Cornelis werd angstvallig verzwegen en
overgrootvader Jan, nog een echte Sanders van Hemiksem, gold als
de grote man en als de stamvader van de linie Van Chaam.

Op 3 dec. 1474 zien wij Wouter van Chaam voor de eerste
maal in het openbaar optreden. Hij getuigt dan bij een schenking
aan het Begijnhof als poorter van Breda (Wa1tero de Chaem opi~

dano dicti opidi de Breda) 61). In tijdsorde volgt de geciteerde acte
van 26 jan. 1475. Verder is er een acte van 28 jan. 1483, waarbij
"Wouter van Kaem" een rogrente koopt te Bavel onder "den
Eycberch" 62). Daarna vind ik geen spoor meer van hem tot het
jaar 1499, waarin de bewaarde Vestbrieven beginnen te lopen.

In de Vestbrieven treedt Wouter tientallen malen op als kerk~

meester van de Lieve Vrouwe, voor de laatste maal op 30 sept.
1504 63). Hij moet overleden zijn tussen die datum en 5 febr. 1507
(o.st.), wanneer een erfcijns op een huis in Ginneken wordt geloofd
aan Jan van Brecht als voogd van de minderjarige "Jan van Kaem",
zoon van Wouter 64). Dezelfde Jan van Brecht verkoopt op 26 juli
1508 twee percelen in Wijmeren onder Beek als voogd van
"Lijsbeth Wouters dochter van Kaem" 65). Blijkens andere acten
is deze Lijsbeth, die kennelijk genoemd werd naar haar groot~

moeder Lijsbeth van der List. dan al weduwe van een "Matheus
Ansem Matheusz" 66). Een derde kind, "Cornelis Wouterssen van
Kaem", doet 17 sept. 1505 een schuldgelofte 67). Meer kinderen heb
ik in de Vestbrieven van 1499-1509 niet gevonden.
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De Vestbrieven doen Wouter nog kennen in een rekenplichtige
verhouding tot de heer van Breda, als rentmeester en cijnspachter,
functies, die ook zijn vader Cornelis had uitgeoefend. Verder als
eigenaar van onroerende goederen, die ik hier niet zal specificeren,
maar waarvan het voldoende is, op te merken, dat zij verspreid lagen
in Breda, Ginneken, Chaam en Beek (Princenhage). Dus nog
steeds dezelfde bezitskoppeling als bij de oudste Sanders'en! Hoe
zouden trouwens de Sanders'en de geslachtsnaam Van Chaam heb~

ben kunnen aannemen, als zij niet 'fan ouds bezit in Chaam hadden
gehad?

De meeste transacties evenwel van Wouter en zijn kinderen
betreffen landerijen onder Beek (Princenhage). Buiten hun allodiale
goederen moeten zij daar nog leengoederen van Gageldonk~Breda~

Nassau hebben bezeten. Inderdaad, vermeldt het Leenregister van
Breda Nassau op het jaar 1551 een "Jan Wouters van Chaam" als
houder van percelen in Hambroek belendend aan Westrik 68). Ver~
moedelijk is dit Wouter's zoon, die wij hoger leerden kennen en die
in 1507 nog minderjarig was.

9. Genealogische epiloog.

In het Oud~Archief van Princenhage en in het genoemde
Leenregister van Breda~Nassau is een geslacht Van Chaam te
volgen, waarin van ca 1500 tot ca 1650 de patronymica Wouters en
Cornelissen elkander afwisselen. De erfhoeve van dit geslacht lag
onder W estrik. Vermoedelijk heeft men hier te doen met afstamme~
lingen van de Wouter van Kaem, met wie wij hierboven de behan~

deling der familie Sanders afsloten. Is dit zo, dan zal men de hoeve
in Westrik mogen houden voor het goed, dat Jan Thomassen om~

streeks 1312 bezat en dat op een of andere wijze moet zijn vererfd
aan de Sanders'en.

Leden van bedoeld geslacht worden onder Beek (Princenhage)
geregeld aangetroffen als geldschieters en in diverse eervolle dorps~

functies. Hun gezindheid en standing worden nog hierdoor geïllu~

streerd, dat de drost van Spaans Breda en zijn vrouw (1625-1637)
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over de doopvont stonden van enkele hunner kinderen 6fl). Onder
het Hollandse bewind (sedert 1648 vooral) schijnen zij in vergetel
heid te zijn geraakt en tot bescheidener levensomstandigheden te
zijn teruggedrongen, hoewel hun geslachtsnaam nog tot het midden
der 18e eeuw voorkomt in het Leenregister van Nassau.

Heden ten dage schijnen onder Prinsenbeek geen dragers van
de geslachtsnaam meer woonachtig te zijn. Mochten nog hier of
daar dragers van de naam worden aangetroffen, die afstammen van
Wouter van Chaam, dan mogen zij zich dank deze studie verzekerd
weten van een indrukwekkende stamreeks, die met zekerheid terug
gaat tot in de twaalfde eeuw.

In Ginneken werd omstreeks 1570 het huis De Engel bezeten
door "Jan Cornelissen van Chaem de Speelman" 70). Deze Jan was
de zoon van een "Cornelis van Chaem" en zekere "Beatrijs". Per
sonages, geheten "Beatrisen van Chaem", vindt men in de proto
collen van die eeuw meermalen als eigenaars van land nabij de kerk
van Chaem. Hebben we ook hier weer te doen met een reeks, die
afstamt van onze Wouter van Chaam? nader gezegd van diens zoon
Cornelis? Als dit juist is, kunnen we meteen de wetenschap incas
seren, dat het grondbezit van Jan Thomas en mitsgaders van zijn
opvolgers, de Sanders'en van Chaam, gelegen was in het hartje van
het dorp Chaem.

Omstreeks 1650 had Wouw als schepene en burgemeester een
Jan Sanders. Volgens aantekeningen van Mgr. De Ram zou deze
afstammen van de heren van Hemiksem en Blaesvelt 71), dus gene
alogisch samenhangen met de Jkr. Adriaan Sanders, die in 1495
te Aartselaar werd begraven (zie hoger). Zijn wapen (drie groene
klaverbladen in goud) was hetzelfde als dat van het Gentse ge
slacht Sanders en ook hetzelfde als dat vaneen 's-Hertogenbosch'
geslacht Sanders. Over de Bossche naamdragers durf ik mij niet
uitlaten 72), maar de Gentse, tot wier geslacht de bekende geschied
schrijver Antonius Sanderus behoorde, heeft stellig niets te maken
met de Sanders'en van Hemiksem. Ik trek dan ook het gezag der
aantekeningen van Mgr. De Ram in twijfel.

Meer kans om tot het onderwerpelijke geslacht te behoren heeft
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de schilder Jan Sanders van Hemiksem, die in Antwerpen en in
Rome werkte en in 1555 in Haarlem overleed 73).
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