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door
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In de Nederlands-Hervormde kerk te Geertruidenberg, de voorma
lige kapittelkerk van St. Geertruid, bevinden zich een viertal grote
houten tekstborden daterend uit de jaren 1582 tot 1616.1 Zij beho
ren met die van de N.H.-kerk te Heusden N. Br. tot de vroegst be
kende exemplaren van dit soort kerkmeubilair. 2 Men treft deze borden
nog aan in vele protestantse kerken. Om enkele voorbeelden te noemen
(waarbij we ons tot westelijk Nederland beperken): Breda, Leur, Wil
lemstad, Werkendam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Noordwijk-Bin
nen, Haarlem, Dordrecht; in beide laatstgenoemde plaatsen evenwel met
deze variant, dat zij op steen geschilderd zijn (Haarlem Bavo, op twee
van de vieringpilaren; Dordrecht Grote Kerk, op de noordelijke tran
septgevel ).

Alvorens nader in te gaan op de borden te Geertruidenberg en
speciaal op het Regentenbord is het dienstig enige aandacht te schen
ken aan gemeenschappelijke elementen en algemene kenmerken van deze
borden. Naar de vorm vertonen zij allen een grote overeenkomst. Zij
bestaan uit een grote rechthoek, waarop Bijbelteksten zijn geschil
derd, gevat in een omraming, waaromheen dan vaak weer panelen met
allerlei versieringsmotieven, die deels geschilderd, deels (langs de ran
den) in figuur gestoken of gezaagd zijn. Een gemeenschappelijk element
is bij al deze borden de stijl van de omraming, veelal bestaande in
kolommen met een bewerkt basement en een gecanneleerde schacht in
classicistische trant of zoals hier bij het Regentenbord een vlakke pilaster
omlijsting met een geometrische ornamentiek. Op de zij-, boven- en on
derpanelen komt geschilderd rolwerk voor, versieringsmotieven met een
rijkelijke toepassing van band- en krulwerk, waardoor het geheel een
plastisch karakter krijgt. Het is de bekende cartouchevorm, die men
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aantreft op talrijke landkaarten, prenten, titelbladen van boeken en ex
librissen uit de zestiende en zeventiende eeuw, en plastisch in de archi
tectuur van gebouwen, graftomben, epitafen en in deze tekstborden. Het
is vooral Hans Vredeman de Vries (1527-1606) geweest, die deze
ornament- en architectuurstijlen door zijn series prentwerken gemeen
goed heeft doen worden in Nederland en ook daarbuiten. 3 In de alge
mene bekendheid met deze stijl moet de verklaring gelegen zijn, dat de
ze tekstborden - ofschoon in verschillende plaatsen en in uiteenlopende
jaren ontstaan - min of meer dezelfde vorm hebben gekregen. We zul
len op het kunst-historisch aspect hier echter niet nader ingaan.

Vraagt men zich af, welke motieven gegolden hebben bij de ver
vaardiging van dit soort borden, welke de geestelijke achtergrond
is geweest, dan valt het accent ongetwijfeld op de betekenis van Het
Woord in het reformatorisch kerkinterieur. Die betekenis werd op
velerlei wijze geaccentueerd, behalve door genoemde tekstborden ook
door teksten o.a. op de preekstoel aangebracht, die de betekenis van de
woordprediking onderstrepen. Ook de toepassing ontbreekt niet: er
zijn voorbeelden van borden, die vermanen tot een christelijke levens
wandel.

Het typische bij dit soort borden is, dat zij vaak een illustratie met bij
belteksten willen geven van bepaalde zaken, zoals de betekenis van een
gilde (de kuipers te Vlaardingen; timmerlieden in Vlaardingen en
Noordwijk; het weversgilde in Haarlem en Maassluis; het vissersgilde
in Maassluis en Geertruidenberg enz.), de betekenis van een historisch
feit (Schiedam: Slag bij Nieuwpoort ), de eis van gehoorzaamheid in
voorspoed (Schiedam: zogen. welvaartsbord ), de betekenis van een
ambt (Geertruidenberg: het overheidsambt n.a.v. de persoon van Wil
lem van Oranje; het rechtersambt in het Regentenbord) , het feit dat
geen dapperheid zonder Gods zegen tot overwinning voert (Geertruiden
berg: het Van Duvenvoordebord) enz.

Bij de plaatsing van dergelijke borden speelde ongetwijfeld ook mee
het voornemen om de door de beeldenstormerij onttakelde katholieke
kerkinterieurs opnieuw enige stoffering te geven, maar nu in reformatori
sche vorm. In vele gevallen zal het daarbij tevens gegaan zijn om een ver
nieuwing van de presentatie in de kerk. We denken hierbij met name
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aan de ambachtsgilden, die tevoren vaak een eigen altaar of kapel in
de parochiekerk hadden en die zich nu daarin opnieuw deden vertegen
woordigen door middel van een soort memorietafel. Is er wellicht ook in
de vorm een aansluiting bij de vroegere altaaropstanden van gilde
altaren, waarbij zoals in zuidelijker streken nog aanwijsbaar is, vaak
een schilderij van de gildepatroon het hoofdmoment van die opstand
vormde? Een antwoord op deze vragen is voorshands moeilijk te geven.
Daarvoor zijn de gegevens te sporadisch en is er nog te weinig systema
tisch onderzocht.4

Bepalen we ons vervolgens tot Geertruidenberg, dan vinden we in

de N.H.-kerk aldaar (naast verschillende fraaie houten wapenborden
zogen. rouwborden) de volgende tekstborden:

1. Het Willem van Oranjebord uit 1582. Bekroond met obelisken
en een oranjeboom. Op het bovenpaneel het wapen van Willem
van Oranje en op de fries diens devies: "Je maintiendray", waar
onder op een later toegevoegd afzonderlijk plankje: "Nassau".
Willem van Oranje was sedert 1558 pandheer van Geertruiden
berg en vertoefde er meermalen. Of zijn bezoek aan de stad in
1581 wellicht de aanleiding is geweest voor de vervaardiging van
het bord, is niet te achterhalen.5 Dit bord moet blijkens de nog
aanwezige haken vroeger zijpanelen hebben gehad.

2. Het Regentenbord uit 1583, waarop hierna uitvoerig zal worden
ingegaan.

3. Het Van Duvenvoordebord uit 1596. Op de fries de zinspreuk:
"Godt is mijn hope". In het bovenpaneel het familiewapen Van
Duvenvoorde. Mede blijkens de tekst op het onderpaneel heeft dit
bord betrekking op Arent van Duvenvoorde, die gouverneur van
Geertruidenberg was in de jaren 1593-1601.6 Ook dit bord moet,
blijkens de nog aanwezige haken, vroeger zijpanelen hebben gehad.
Het bord is (met uitzondering van de boven- en onderpanelen )
wat afmetingen en vorm van de pilasters aangaat, gelijk aan het
hierna te noemen Vissersbord. Over de vervaardiging van dit bord
is niets bekend.

4. Het Vissersbord uit 1616. Met boven-, zij- en onderpanelen. Op de
fries: "Goot ghevet al". In het onderpaneel een gezicht op Geer-
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truidenberg vanuit het noorden. Het bord is vervaardigd door de
schrijnwerker Abraham Loysz. Bastaert en beschilderd door Isaacq
Boucquet, over wie hierna (hij was een zoon van de in 1593 fun
gerende schepen Peter Boucquet) biografische gegevens volgen.7

Mogelijk was de onder 4. genoemde schrijnwerker tevens de maker
van het onder 3. genoemde bord, gezien de grote overeenkomst in af
metingen en vorm. Men vindt voor het onderhoud van de "taferelen"
in de kerk behalve Abraham Loysz. (in 1604) echter ook genoemd de
naam van de schrijnwerker Cornelis Davits (in 1596).8

Deze vier borden hebben de tand des tijds en andere gevaren door
staan.9 Of er in deze kerk oorspronkelijk nog meer van deze borden
geweest zijn, is niet bekend. Weliswaar toont een tekening van het in
terieur van deze kerk door A. J. Eijmer10 uit het midden der negen
tiende eeuw een tekstbord van grote afmetingen, dat naar de vorm niet
overeenkomt met een van de vier genoemde borden, doch dit zou een
- zij het dan zeer vertekende - weergave kunnen zijn van het Re
gentenbord. Genoemde borden bevatten allen teksten uit de Bijbel. Het
zou te ver voeren op deze plaats nader in te gaan op de keuze van de
teksten ofschoon zij ten aanzien van de geestelijke achtergronden en de
toenmalige geloofsbeleving ongetwijfeld waardevolle indicaties bevatten.

De speciale aandacht wil ik vragen voor het Regentenbord (afb. 7),
dat in meerdere opzichten zonder twijfel het meest interessante van de
vier is. Het is met zijn afmetingen van naar schatting vier bij vier meter
verreweg het grootste. Ook naar de vorm wijkt het af van de overige
borden. De schikking en verhouding der samenstellende elementen is
goed overwogen. Het in de hoogte gerekte basement van de pilasters
met facettenornament vormt met de doorgetrokken plint en een kroon
lijst de omlijsting van de drie onderste wapens. Op dit onderstuk het
eigenlijke tekstbord (met de opschriften in kapitaal en de verzen in
gotisch sierschrift) ter weerszijden afgesloten door vlak gehouden, ge
bosseerde pilasters (de bossages om en om met geometrische ornamen
tiek). Daarboven het hoofdgestel, bestaande uit een eenvoudig gehou
den architraaf, de fries met de geleidetekst "Audi Alteram Partem"
tussen de klossen, die de kroonlijst schragen. Het bovenstuk, met weder
om drie wapens, bestaat uit een vierkante middentravee, aan weers-
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zijden afgesloten door gemarmerde toscaanse halve zuilen met jonisch
kapiteel,"geflankeerd door nauwelijks inzwenkende vleugelstukken. Het
geheel wordt bekroond door een fronton met rolwerk- en bloemversie
ring en het jaartal 1583.11 Ter weerszijden tenslotte aangehangen zij
panelen met geschilderd en gestoken rolwerk, elk eveneens drie wapens
bevattend (afb. 8).

In tegenstelling tot de overige borden vertoont het Regentenbord
de sporen van zijn lotgevallen, met name die van de eerste tien jaren
van zijn bestaan. Zij hebben daardoor dit bord gemaakt tot een belang
wekkend document humain et historique. Dat die sporen niet eerder
zijn opgemerkt, is toe te schrijven aan de vroegere plaats van dit bord,
hoog boven op de zijmuur van de in de kerk afgeschoten consistorie
kamer. Nadat in 1955 met de eerste fase van de restauratie van het
kerkgebouw een begin was gemaakt, is het bord van zijn hoge stand
plaats naar beneden gehaald en geheel gedemonteerd. Zijn verschillende
onderdelen staan thans in een zeer verwaarloosde toestand achter in de
kerk bijeen. Het wachten is nog steeds op de dringend nodige restauratie.

Het was thans evenwel mogelijk dit bord wat nauwkeuriger te be
kijken en nu konden voor het eerst de overschilderingen worden op
gemerkt die het raadsel oplosten, waarom dit bord het jaartal 1583
draagt, maar de familiewapens toont van de magistraatsleden van tien
jaar later. l2 Met behulp van enkele archiefgegevens kon tenslotte het
verhaal worden gecompleteerd, dat het bord overigens grotendeels zelf
vertelt.

In 1573 was Geertruidenberg, dat tot dan toe de Spaanse koning
trouw was gebleven, na een korte belegering in de macht van de partij
van de opstand gekomen. De parochiekerk werd door de calvinisten in
bezit genomen, de katholieke magistraat door een calvinistische vervan
gen. l3 Het door de toen plaatsgevonden hebbende beeldenstorm ont
takelde kerkinterieur heeft men kort daarna weer enigszins trachten te
verfraaien doch nu in reformatorische vorm. Mogelijk naar aanleiding
van het bezoek van Willem van Oranje in 1581 - we vermeldden het
reeds - kwam in 1582 de eerste memorietafel tot stand, het hiervoor
onder 1. genoemde bord met het devies van de prins "Je maintiendray
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(Nassau)". Het jaar daarop werd het Regentenbord vervaardigd met in
de top het jaartal 1583, op de fries de zinspreuk "Audi alteram partem"
en om het grote paneel met Bijbelteksten de familiewapens van de toen
in functie zijnde magistraatsleden: de schout, de twee burgemeesters,
de zeven schepenen, de tresorier en de secretaris.

De teksten uit de boeken Deuteronomium, Exodus en Leviticus heb
ben allen betrekking op het rechtersambt (Godt gebiedt dat men t volck
rechters stellen sal; Godt leert wie men tot rechtersampt verkiesen
sal; Hoort ghij rechters God vermaent U lieden U ampt; God belast
den(n) rechters geen geschencke(n) te nemen en dat ghierige schadelijek
sijn). Strikt genomen regarderen zij derhalve speciaal de schepenen en
de schout, doch zij dienen - gezien ook de aanwezigheid op dit bord
van de wapens der overige leden van de stedelijke magistraat (de beide
burgemeesters, de tresorier en de secretaris) - te worden betrokken
op de magistraat in zijn geheel.

Naar het motief van de vervaardiging van dit tekstbord kan men
slechts gissen. De resolutieboeken van die jaren zijn niet bewaard ge
bleven en ook uit de andere (overigens schaarse) bronnen blijkt de
reden niet.1 4 Is het echter gewaagd om er in te zien een presentatie
van de stedelijke overheid in de kerk?

Na de alteratie van 1589, waarbij de stad door het verraad van het
muitende Engelse garnizoen in handen van Parma viel, kwam de kerk
opnieuw in het bezit van de katholieken. Men is toen het Regentenbord
gaan gebruiken als opstand voor het nieuwe hoogaltaar. 15 Vermoedelijk
is toen het tekstpaneel vervangen door een voorstelling van het H. Kruis
gezien het feit, dat de spreuk "Audi alteram partem" werd overgeschil
derd met de tekst "Tua(m) Crucem adoram(us) D(omi)ne". Of het
bord overigens in zijn geheel als altaarstuk heeft gefungeerd valt te be
twijfelen. Het lijkt niet waarschijnlijk, dat men de wapens van de in
1583 waarschijnlijk geheel uit calvinisten bestaande magistraat, waarvan
verschillende leden in 1589 waren gevlucht, op een zo voorname plaats
in het katholieke kerkinterieur heeft geduld. Mogelijk zijn derhalve de
boven- en zijpanelen met deze wapens afgehaakt en is het onderste pa
neel er uit genomen. De constructie van het bord maakt dit mogelijk.
Indien deze panelen gehandhaafd waren, zou men een overschildering
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met de wapens van de in 1589 opgetreden katholieke magistraatsleden
hebben kunnen verwachten, doch van een dergelijke overschildering is
geen spoor aangetroffen.

In 1593, na het beroemde beleg van de stad door prins Maurits,
kwam de kerk opnieuw - en nu voorgoed - in het bezit van de ge
reformeerden. Het hoogaltaar werd afgebroken en het regentenbord
kreeg een plaats elders in de kerk.16 Het opschrift "Tuam crucem ... "
werd opnieuw overgeschilderd met "Audi alteram partem". De wapens
van de magistraatsleden van 1583 werden overgeschilderd met die van de
in 1593 na de verovering opgetreden magistraat. Het jaartal 1583 in de
top bleef evenwel gehandhaafd. Wie die overschilderingen heeft verricht
is niet bekend.17 Isaacq Boucquet, hiervoor reeds genoemd met betrek
king tot het Vissersbord, was in 1593 waarschijnlijk nog te jong om met
een dergelijke taak belast te worden. Overigens schijnen de overschilde
ringen mij van een primitiever karakter dan het oorspronkelijk schilder
werk van dit bord.

De verschillende overschilderingen zijn als gevolg van de jarenlange
(eeuwenlange) verwaarlozing duidelijk te constateren. Bij de meeste
wapens is door het gedeeltelijk loslaten van de laatstaangebrachte verf
laag de oorspronkelijke schildering te voorschijn gekomen, terwijl bij de
overige in de meeste gevallen de contouren van het wapen uit 1583 door
de overschilderingen van 1593 heen zichtbaar zijn.
Deze situatie zal bij de voorgenomen restauratie van het bord een extra
probleem opleveren. Moet men de toestand van 1583 dan wel die van
1593 herstellen? Weliswaar ligt het voor de hand, die van 1593 als
uitgangspunt te nemen - waarbij dan ook het jaartal zou kunnen wor
den aangepast - doch dit houdt dan in, dat van de oorspronkelijke situ
atie niets meer te zien zal zijn. Een conservering van hetgeen thans zicht
baar is, mag voor de historicus, de heraldicus interessant zijn, zij zal de
aestheticus niet bevredigen.

De onzekerheid over het toekomstig aanzien van dit tekstbord is
voor mij aanleiding geweest om hetgeen thans van met name de familie
wapens zichtbaar is, in een artikel vast te leggen.

De leden van de magistraat zijn op dit bord gerepresenteerd door hun
familiewapens. Doordat de namen ontbreken, vlotte de identificatie van
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de verschillende wapens aanvankelijk niet. Slechts enkele ervan waren
uit grafzerken, literatuur en archiefuronnen bekend. Om met zekerheid
de juiste toeschrijving van de overigen te kunnen geven, was het nood
zakelijk de sleutel te vinden voor de volgorde op het bord. De wapens
van de schout (no. 1), de twee burgemeesters (no. 2 en 3), de tresorier
(no. 11) en de secretaris (no. 12) leverden geen problemen op. De
moeilijkheid school in de volgorde van de zeven schepenen (no. 4 tlm
10). Nu was de rangorde van de schepenen bekend, omdat de namen
van de magistraatsleden elk jaar in het schepenprotocol in een door an
ciënniteit en zittingsduur bepaalde orde vermeld stonden. Er is van uit
gegaan, dat de hierarchieke orde in het Geertruidenbergse schepencolle
ge, waaraan - naar gebleken is - in de zeventiende eeuw veel waarde
werd gehecht,18 ook wel eens de oplossing kon zijn voor de volgorde
van de wapens der schepenen op dit bord. Dit bleek juist. Die rangorde
was op dit bord als volgt tot uitdrukking gebracht:

4
6
8

2

10

1

11

3

12

5
7
9

Deze volgorde bleek eveneens de sleutel te zijn voor de identificatie
van de situatie van 1583, die vanwege de overschilderingen van 1593
uiteraard extra bemoeilijkt werd. Hoeveel waarde men aan de hierar
cmeke orde hechtte bleek wel uit het feit, dat de wapens van de sche
penen, die zowel in 1583 als in 1593 zitting hadden, niet gehandhaafd
werden op de plaatsen, waar zij in 1583 stonden, doch opnieuw werden
geschilderd op de plaatsen, die hen krachtens de rangorde van 1593 toe
kwamen.

In de na de inname van 1593 opgetreden magistraat keerden slechts
vier van de leden, die er in 1583 deel van hadden uitgemaakt, terug. Er
waren echter inmiddels tien jaar verlopen. Enkele van de in 1583 in
functie zijnde regenten waren intussen overleden, anderen te oud ge
worden, sommigen mogelijk gedurende de korte periode van het Spaan-
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se bewind niet standvastig gebleven in hun trouw aan de nieuwe reli
gie of aan de (pand)heer.19 De groep calvinisten, waaruit voor de
schepenbenoemingen en de andere functies kon worden gerecruteerd
was blijkbaar klein. Evenals dat met betrekking tot de magistraat van
1583 het geval was, moeten we ook voor die van 1593 een grote onder
linge verwantschap constateren. Men kan dat zowel afleiden uit de hierna
volgende biografische gegevens als uit de overeenkomst van de wapens
of de kwartieren daarvan. Dit oligarchisch aspect manifesteert zich ook
in de daarop volgende generaties. Opmerkelijk is ook, dat in beide jaren
telkens minstens drie van de regenten herbergier waren!

De familiewapens zijn weergegeven met helmtekens en dekkleden. Bij
de wapens op de linkerhelft van het bord zien we zowel de stukken uit
het schild als de helmtekens uit courtoisie naar rechts gewend. Overigens
lijkt de schilder van 1583 dit goed heraldisch gebruik meer consequent
te hebben toegepast dan die van 1593. Bij de hierna volgende beschrij
ving van de wapens heeft Rietstap's Handboek der Wapenkunde als
richtlijn gediend.20 Eerst worden de wapens van 1593 beschreven aan
geduid met de cijfers 1 t/m 12 volgens de hiervoor aangegeven code
inzake de plaatsing, daarna volgen die van 1583 in dezelfde orde doch
met een sterretje ter onderscheiding. Telkens na iedere wapenbeschrij
ving volgen enkele biografische bijzonderheden van de betreffende per
soon en zijn gezin. Voor wat de plaats van ieder wapen betreft zij ver
wezen naar de hierbij afgedrukte foto, de enige die van het Regenten
bord, toen het nog intact was, beschikbaar is.

159 3

1. Schild: in goud een rode dwarsbalk vergezeld van vijftien rode bol
len geplaats 5 en 4 boven en 3, 2 en 1 beneden de balk. Helmte
ken: een vlucht van rood en goud, waarvan het goud beladen als
het schild. Dekkleden: rood en goud.
Dit is het wapen van de schout Peeter van Clootwijck, zoon van Jo·
han van Clootwijck en Elisabeth de Borchgraeff,21 schepen 1567,
1568, burgemeester 1570, 1571 (in 1571 voortvluchtig vanwege
zijn protestantse religie), schout 1573-1589 en 1593-1596,
rentmeester van de domeinen van de prins van Oranje onder Oos-
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terhout, Dongen en Geertruidenberg en van de visserij in de Grote
Waard, dijkgraaf van het Land van Altena. Hij woonde aan de
Markt te Geertruidenberg ter plaatse van de huidige Marktkazerne,
welk huis hij in 1592 verhuurde aan het kartuizerconvent. Over
leden 8 aug. 1596. Hij huwde omstreeks 1550 Margaretha Heys,
dochter van Wouter Mathijsz Heys en van Mariken Peters, over
leden 16 nov. 1594. Grafzerk met wapens Van Clootwijck-Heys in
N.H. kerk te Geertruidenberg.22 Uit dit huwelijk:
a. Mathijs van Clootwijck, rentmeester van de domeinen van Geer

truidenberg van de prins van Oranje en diens Visserij in de Grote
Waard (1586-1611),23 schepen 1599, 1603,1604,1608,1609,
burgemeester 1600-1602, 1605-1607, 1610, 1611, erfde en
bewoonde het woonhuis van zijn vader, eigenaar van het slotje
Brakestein te Oosterhout,24 overleden 3 febr. 1611. Hij huwde
Henrica van Drimmelen Jaspersdochter, overleden 8 febr. 1637.
Hieruit meerdere kinderen.25

b. Govaert van Clootwijck, rentmeester van de geestelijke goederen
in de Baronie van Breda,26 bewoonde het huis "den Gulden
Valck" (thans Markt 17), dat hij erfde van zijn schoonvader,
overleden vóór 1605. Hij huwde Maria Bacx, dochter van Johan
Back Fransz. (ontvanger-generaal van de prins van Oranje),
overleden na 1614. Zij hertrouwde omstreeks 1606 jhr. Adriaan
van Dorp, overleden vóór 1614.

c. Dierek van Clootwijck, tresorier van de stad, zie onder 11.
d. Sophia van Clootwijc1c Zij huwde mr Hugo van Luchtenberch,

schout van Geertruidenberg 1596-1632.
e. Digna van Clootwijck, overleden vóór 1602. Zij huwde (na

1597) Ancelmus van Luchtenberch.
2. Schild: in (gedamasceerd) zilver met rode geschulpte schildzoom

drie gewende rode jachthorens, goud beslagen en gemond en rood
gesnoerd. Helmteken: een gewende uitkomende zwarte haan, goud
gebekt, gekamd en gebaard. Dekkleden: rood en zilver.
Dit is het wapen van de burgemeester Dirk Gijsels Peterszoon,
schepen 1580, 1581 (ged.), 1584, 1602-1604, burgemeester 1581
(ged.)-1583, 1593, 1594, tresorier 1595, houthandelaar, woonde
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Dordtse straat (thans no. 33), overleden 1 sept. 1604. Hij huwde
Heylken Swaen, dochter van Jacob Swaen en van Anna Denijs,
overleden 23 maart 1607. Grafzerk met de wapens Gijsels-Swaen in
N.H. kerk.27 Uit dit huwelijk:
a. Samuel Gijsels, overleden omstreeks 1611.
b. Peter Gijse1s, was in 1608 buitenlands, huwde 9 febr. 1614

Maria Schuyfhill Jansdochter (zie onder 3 ).
c. Johan Gijse1s, promoveerde tot doctor in de rechten te Leiden

1599, advocaat bij het Hof van Holland te 's-Gravenhage, over
leden 17 febr. 1608, begraven te Geertruidenberg in het graf van
zijn ouders.28

d. Petronella Gijsels, huwde omstreeks 1609 Bartholomeus Wil
lemsz. Hallinck.

e. Anneken Gijsels, huwde 21 sept. 1614 Joost Aertsz. Buys, se
cretaris der stad, weduwnaar van Michieltje Adriaens van Gils
(zie onder 10':-).

f. Corne1is Gijsels, schepen 1610, 1612, oud-raad, overleden 21
juli 1612 oud 26 jaar.29

g. Jacobmijntken.
3. Schild: gevierendee1d, I en IV in rood twee gouden lelies, ge

plaatst in de linkerbovenhoek en de rechterbenedenhoek, en een
vrijkwartier van hermelijn (5 staartjes, geplaatst 2,1 en 2); II en
III in zwart drie 8-puntige zilveren sterren. Helmteken: een gou
den lelie tussen een vlucht van rood en zilver. Dekkleden: rechts
zwart en zilver, links zilver en rood.3ü

Dit is het wapen van de burgemeester Jan Schuyfhill Willemszoon,
burgemeester 1593-1595, 1599, 1600, 1609, 1610, tresorier
1596, 1597,1622, 1623, schepen 1598, 1601, 1603, 1604, 1611
1620, 1624, gecommitteerd rentmeester van het Gast- en H. Geest
huis 1589, rentmeester van het sterfhuis van de prins van Oranje
1594, bewoonde het huis thans ter plaatse de voormalige Hoofd
wacht aan de Markt, overleden 1624. Hij huwde Metgen Damis
Seeus. Hieruit meerdere kinderen.31

4. Schild: in goud drie staande zwarte schollen. Achter het schild:
een uitkomende Fortuna (met banderolIe) in natuurlijke kleur.32
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Dit is het wapen van de (president- )schepen Jacques Schollen, bur
gemeester 1573, 1580, 1588, schepen 1581, 1582, .... 1593
1595, tresorier 1583, 1584, waard in de herberg "de Wildeman"
1558-1594 (thans Markt 6 ged. en 8), bewoonde in 1593 het
huis thans Markt 32, overleden 28 juli 1595. Hij huwde Hillegon
de Dominicus, overleden 29 dec. 1602. Geen kinderen. Grafzerk
met de wapens Schollen-Dominicus in N.H. kerk.33

5. Schild: in (gedamasceerd) zilver een rode golvende dwarsbalk
vergezeld van drie rode meerbladen, geplaatst twee boven en een
beneden. Helmteken: een rood meerblad tussen een vlucht van
zilver en rood. Dekkleden: zilver en rood.34

Dit is het wapen van de schepen Floris van Mer Janszoon, schepen
1580-1584, 1593-1595, 1599, 1600, burgemeester 1587, 1595
-1598, 1601, tot 1592 waard in de herberg "de Roose" (thans
Markt 46, Stedelijke oudheidkamer), die hij van zijn schoonvader
had verkregen,35 overleden 30 jan. 1601. Hij huwde Margriete
Heys, dochter van Jasper Woutersz. Heys en van N. N. dochter
van Godschalck Roosendaels, overleden omstreeks 1608. Uit dit
huwelijk:
a. Yken, huwde vóór 1609 Joost van Herten, waard in de Herberg

"de Roose", die hij verkreeg van zijn schoonvader.
b. Jan, leeft nog 1609.
c. Janneken, overleden in 1598.

6. Schild: in zilver een rode36 wassenaar vergezeld van drie zwarte
vogels, geplaatst 2 en 1. Helmteken: een zwarte uitkomende ge
wende vogel tussen een gewende vlucht van rood en zilver. Dek
kleden: rood en zilver.37

Dit is het wapen van de schepen Adriaen Maes de Loeckere, sche
pen 1593-1596, 1598, waard in de herberg "de Rode Sterre"
(thans Markt 37) 1580-1598. Bij hem logeerde van 18 op 19
maart 1595 de landsadvocaat Johan van Oldenbarneveld met
vrouwen dochter. Adriaen testeerde 12 juli 1598 en overleed 6
sept. 1598. Hij huwde Elisabeth dochter van Joost Anthonisz. en
van Mariken van Teylingen. Zij hertrouwde in 1599 Lion van
Craesbeeck, stadhouder van de hoogbaljuw van Zuid-Holland.38
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Geen kinderen.
7. Schild: gevierendeeld: I en IV gedeeld: 1. in zilver een dorre uit

gerukte boom in de top vergezeld van drie vogels alles van zwart
2. in zilver een gouden wassenaar vergezeld van drie zwarte mer
letten geplaatst 2 en 1; II en III in rood drie gouden schuin
kruisjes. Helmteken: een boom uit het schild in de top vergezeld
van drie zwarte vogels tussen een vlucht van rood en goud. Dek
kleden: rood en goud.39

Dit is het wapen van de schepen Huybrecht Heys, zoon van ]aspar
Woutersz. Heys en van N. N. dochter van Godschalck Roosen
daels, tresorier 1586, 1587, schepen 1593, kocht in 1582 samen met
zijn broeder Aert Heys het huis "de Hollandschen Tuyn" (thans
Dordtse stro 41 ged.), bewoonde vervolgens het huis "de Clocke"
(thans Markt 14 ged.) en later het huis "Ceulen" (thans Elfhuizen
8 ), overleden na 1624. Hij huwde 1e: Antonia dochter van Hen
drick Huybrechts de Hooge en van Elisabeth Peeters, overleden
omstreeks 1606, en 2e: op 3 jan. 1617 Anna Cornelisdochter (van
Oosterhout). Eventueel nageslacht onbekend.

8. Schild: gevierendeeld: I en IV in zilver een dorre uitgerukte boom
in de top vergezeld van drie vogels alles van zwart; II en III in zil
ver een gouden wassenaar vergezeld van drie zwarte merletten ge
plaatst 2 en 1. Helmteken: een gewende vlucht van zwart en zilver.
Dekkleden: zilver en rood.40

Dit is het wapen van de schepen Godschalck Heys, zoon van Ma
thijs Woutersz. Heys en van Hester Godschalcksdr. Roosendaels,
tresorier 1588, 1589, schepen 1593-1597, 1601, 1602, burge
meester 1598, 1599, lakenbereider, bewoonde ,,'t Vergulde Lae
cken" (thans Markt 18), overleden na 1610. Hij huwde N. N.
dochter van Frans Diercks en van Anneke Peeters (zie onder 4':-).
Uit dit huwelijk:
a. Hester Heys, overleden 11 maart 1616, huwde 1e: Mathijs

Beyermans Henricksz., schepen 1607, 1611, 1613, overleden 20
juni 1613, en 2e Wouter ]ansz. Schilders.41

b. Anna Heys, huwde (ondertrouw 8 juni 1614) Damis Schuyf
hil1.42
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Afb. 7. Het Regentenbord in de N.H. kerk te Geertruidenberg omstreeks 1956.
Foto Ds. W. M. Kalmijn
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Afb. 8. Het Regentenbord in de N.H. kerk te Geertruidenberg.
Fotomontage van een gedeelte van het bord.

Foto H. Verschuren, Oosterhout
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c. Cornelis Heys, huwde Crijntje Swaen Cornelisdochter, overleden
12 juli 1625.43

9. Schild: in goud een pronkende pauw in natuurlijke kleur. Helm
teken: een uitkomende pauw in natuurlijke kleur. Dekkleden:
rood en goud.44 Dit is het wapen van de schepen Peter Boucquet,
zoon van Wouter Boucquet en van Dymphna Antonis, schepen
1593-1595,1598-1601,1604-1606, burgemeester 1596,1597,
1601-1603, bewoonde het huis Markt 34 (thans deel van het
stadhuis), overleden 1 jan. 1606. Hij huwde Maeyken van de
Coenegracht Hermansdochter, overleden na 1606. Uit dit huwelijk:
a. Wouter Boucquet, tresorier 1614, schepen 1616,1617. Hij huw

7 juli 1618 Margriete Jacques Levesque.
b.Isaak Boucquet, geboren te Dordrecht, schepen 1618, 1619,

1622, 1623, 1625-1627, 1631, 1636, 1639, 1641, 1645, 1648,
burgemeester 1628-1630, 1632-1635, 1643, 1644, 1646,
heemraad van de Emiliapolder 1646, 1647, schilder van het Vis
sersbord in de N.H.-kerk, overleden 1 febr. 1648. Hij huwde
19 juni 1616 Elisabeth Reers Woutersdr. Zij testeerde 20 maart
1653. Grafzerk in N.H. kerk.45

c. Maeyken Boucquet, huwde Gerart Berntsen van Nieuwenhuysen.
d. Sara Boucquet, geboren te Dordrecht, huwde (ondertrouw 1

oct. 1622) Cornelis Mathijsz. Beversluys, weduwnaar van Janne
Sijmons van Teylingen (zie onder 3'».

d. Cornelis Boucquet, schepen 1608, tresorier 1609.
e. Abraham.

10. Schild: in goud drie zwarte hoefijzers. Helmteken: een zwart hoef
ijzer tussen een gewende vlucht van zwart en goud. Dekkleden:
zwart en goud.46

Dit is het wapen van de schepen Michiel van der Stael Zegerszoon,
schepen 1593-1595, 1600-1602, 1604, 1607, gecommitteerd
rentmeester van het Gast- en H. Geesthuis 1594-1607 en idem
van het Oude Manhuis 1593-1607, stadschirurgijn, bewoonde het
huis thans Markt 40, overleden 27 mei 1607. Hij huwde Maria Ja
cobs overleden vóór 1642. Uit dit huwelijk minstens drie kinderen.

11. Dit wapen, geheel identiek aan dat onder 1. beschreven, is dat van
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de tresorier Dirck van Clootwijck, zoon van Peter van Clootwijck
en van Margaretha Heys Woutersdochter, als tresorier beëdigd 30
juni 1593, overleden te Gorinchem 1608. Geen nageslacht. Zie on
der 1c.

12. Schild: in zwart een zilveren kruis beladen met een hartschild, in
zwart een gouden schuinkruis beladen met een zwarte vogel. H elm
teken: een zwarte vogel. Dekkleden: zwart en zilver.47 Dit is het
wapen van de substituut-stadssecretaris Israël van Mansdale, zoon
van Rombout van Mansdale en van Johanna van der Stammen, in
1593 benoemd als substituut van de elders verblijvende stadssecre
taris Joost van den Heuvel Sebastiaenszoon. Hij is waarschijnlijk
eerst tot secretaris benoemd na het overlijden van Van den Heu
vel (na 1602). Van Mansdale is ongehuwd overleden 27 febr.
1612.

1 583

1'''. Wapen van de schout Peeter van Clootwijck. Zie onder 1.

2*. Wapen van de burgemeester Dierek Gijsels. Zie onder 2.
3*. Rechts onder in het schild sporen van een veld van (gedamasceerd)

zilver. Hier moet zich bevonden hebben het wapen van de burge
meester Symon van Teylingen, zoon van Joost Anthonisz. (Groot
veld) en van Mariken van Teylingen. Hij droeg evenals enkele van
zijn broers de familienaam van zijn moeder. Hij was heer van Gra
vensloot (D.) 1586-1595, tresorier van Geertruidenberg 1577,
1578, schepen 1580-1582, burgemeester 1583-1586, 1595, be
woonde het huis "Marienburgh" (thans Dordtsestr. 41 ged.), over
leden 25 sept. 1595. Hij huwde (vóór 1579) Elisabeth van Cloot
wijek, dochter van Johan van Clootwijck en van Elisabeth de Borch
graeff en weduwe van Aert Adriaensz. van de Merwede. Hun graf
zerk in de N.H. kerk toont het door hem gevoerde wapen van
Teylingen (gedeeld: I drie vogels; II een leeuw beladen met een
barensteel) en dat van zijn vrouw (Van Clootwijck, beschreven
onder 1).48 Uit dit huwelijk:
a. Dierck Symons van Teylingen, geboren 1579, heer van Graven-
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sloot 1597-1602, schepen 1605, 1606, 1609, 1610, 1615,
1619,1620,1623,1624, burgemeester 1607, 1608, 1611-1614,
1616-1618, 1621, 1622, gecommitteerd rentmeester van het
Gast- en H. Geesthuis 1621-1622, rentmeester van de geeste
lijke goederen te Geertruidenberg, Standhazen en Drimmelen,
overleden omstreeks 1626. Hij huwde (vóór 1606) Sara van
Nuys, dochter van Christoffel van Nuys en van Lijntken Her
mans van de Coenegracht.

b. Joost Symons van Teylingen.
c. Janneke Symons van Teylingen, overleden vóór 1622, huwde

Cornelis Mathijsz. Beversluijs, biersteker. Hij hertrouwde Sara
Petersdr. Boucquet (zie onder 9d).

4*. Zichtbaar het contour van een doorsneden schild en helmteken
met vlucht van goud en zwart en gouden en zwarte (?) dekkleden.
Hier moet zich bevonden hebben het wapen van de (president-)
schepen Frans Dierck Geritsz. (van Gesel), schepen 1569, 1571,
1572, 1583, 1592, burgemeester 1581, 1582, 1589-1591, 1593
(eerste halfjaar). Opgemerkt zij, dat hij tijdens het Spaanse bewind
( 1589-1593) aanbleef en onmiddellijk na de verovering van
1593 afgezet werd. Hij is overleden in 1601, bewoonde het huis
"het Hart" (thans Markt 27) en was gehuwd met Anneken Pee
ters, overleden na 1612. Zijn broer Gerit Diercx draagt de achter
naam Van Gesel. Van hun vader, de schepen en burgemeester
Dierck Gerits (t 8 nov. 1568) is een brokstuk van een grafzerk
aanwezig in de N.H. kerk, waarop de twee bovenste kwartieren
van een gevierendeeld wapen zichtbaar zijn, voorstellende I drie
golvende dwarsbalken; II geschaakt van negen rijen en een vrij
kwartier beladen met een eekhoorn.49 Uit dit huwelijk:
a. Gerit.
b. N. N. (dochter), huwde Godschalck Mathijsz. Heys, zie onder 8.
c. N. N. (dochter), huwde Jacob Stappaerts.

5'~. Zichtbaar de contouren van een gevierendeeld wapen met helm
teken en gouden en ? dekkleden.
Hier moet zich bevonden hebben het wapen van de schepen Cor
nelis Heys zoon van Wouter Mathijsz. Heys en van Mariken Peters,
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tresorier 1564, 1566, schepen 1567 (ged.), 1570, .... , 1581
1583, burgemeester 1567-1569, taxateur van de 10e penning
156450 , bewoonde het huis "Ceulen" (thans Elfhuizen 8), over
leden tussen 1583 en 1594. Hij erfde van zijn broer, de kannunnik
en notaris Mr. Mathijs Woutersz. Heys in 1556 diens zegel51 . Hij
huwde Gielicken Petersdr., overleden na 1593. Geen nageslacht.
Voor de wapens Heys zie onder 7. en 8.

6#. Duidelijk zichtbaar het volgende wapen: Schild: gevierendeeld: I
en IV in zilver een verkort gouden schuinkruis, waarboven een
gouden kroon; 11 en 111 in zilver een dorre uitgerukte boom in de
top vergezeld van drie vogels alles van zwart. Helmteken: een
gouden kroon tussen een vlucht van zilver. Dekkleden: goud en
zilver.
Dit is het wapen van de schepen Willem Croon Jacobsz., schepen
1570, ..... , 1580, 1583, burgemeester 1584, wordt als waard
in de herberg "de Wildeman" genoemd 1571-1583. Over even
tueel huwelijk en kinderen niets bekend.

r'. In het schild zichtbaar sporen van zilver en rood. Hier moet zich
bevonden hebben het wapen van de schepen Floris van Mer. Zie
onder 5.

8#. Duidelijk zichtbaar het volgende wapen: Schild: doorsneden: I in
goud drie rode palen met een vrijkwartier van hermelijn (5 staart
jes geplaatst 2, 1 en 2); 11 in zwart een 8-puntige gouden ster.
Helmteken: de ster uit het schild tussen een vlucht van ? . Dek
kleden: rood en goud.
Dit is het wapen van de schepen Mathijs van der Heyden Wil
lemsz., schepen 1582-1584, 1586, gecommitteerd rentmeester van
het Gast- en H. Geesthuis 1580-1587, overleden tussen 1587 en
1592. Hij kwam door zijn huwelijk (vóór 1577) met Maeyken, na
tuurl. dochter van Jasper Stevens in de Sterre (geb. omstr. 1541,
overl. tussen 1598 en 1604) in het bezit van de herberg "de Sterre"
(thans Markt 9). Uit dit huwelijk:
a. Cornelis, leefde 1610.
b. Maeyken, huwde Huybrecht Bartholomeusz. Zij woonden in 1604

te Breda.
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9*. Duidelijk zichtbaar het volgende wapen: Schild: gedeeld: I in zil
ver drie zwarte palen, een rode balk beladen met een gouden roos
over alles heen; II in rood twee beurtelings gekanteelde zilveren
dwarsbalken. Helmteken: een gouden roos tussen een vlucht van
zilver en rood. Dekkleden: zilver en rood (?).
Dit is het wapen van de schepen Willem van Dongen Cornelisz.,
tresorier 1580, 1581, schepen 1583, 1584, 1595-1598, 1600
1602, 1605, 1607, 1609, 1611-1613, burgemeester 1587, 1603,
1604, pachtte tesamen met Peter van Clootwijck de windkorenmo
len van de prins van Oranje buiten de Veenpoort, bewoonde het
huis thans Markt 15, overleden 2 sept. 1613. Hij huwde (vóór
1578) Adriaentje dochter van Mathijs Woutersz. Heys en van
Hester Godschalcks Roosendaels, overleden na 1626.52 Uit dit
huwelijk o.a.
a. Hester van Dongen, huwde Ie (omstreeks 1612) Adriaen Ge

ritsz. van Alenborch (weduwnaar van Ie Janneke Otten, 2e van
Grietken Cornelis Jacob van Desse1), 2e op 28 okt. 1619 Jacob
Pietersz. van de Poel (uit Rotterdam; weduwnaar van Catelijne
Jansdr. ).

10"'. Zichtbaar sporen van het volgende wapen: Schild: in goud drie
zwarte molenijzers. Helmteken: ? tussen een vlucht van zwart en
goud. Dekkleden: zwart en goud.
Dit is het wapen van de schepen Aert Jansz. (Buys), schepen 1583,
1584, burgemeester 1590-1593 (eerste halfjaar), gast- en H.
Geesthuismeester, rentmeester van het tertiarissenklooster St. Ca
tharinadal te Geertruidenberg, overleden 1596. Opgemerkt zij, dat
hij tijdens het Spaans bewind burgemeester was en onmiddellijk
na de verovering afgezet werd. Uit een verklaring van de prior van
het kartuizerklooster en de stadssecretaris van een paar maanden
later blijkt, dat hij een goed katholiek en een aanhanger van de
koning was.53 Zijn kinderen hingen evenwel de nieuwe godsdienst
aan en zouden enkele jaren later tot magistraatsfuncties geroepen
worden. Aert Jansz. was gehuwd met Neeltgen dochter van Joost
Anthonisz. en van Mariken van Teylingen. Uit dit huwelijk:
a. Joost Aertsz. Buys, secretaris van de stad 1612-t1625, huwde
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Ie Michieltje Adriaensdr. van Gils, 2e op 21 sept. 1614 Anne
ken Gijsels (zie onder 2).

b. Jan Aertsz. Buys, schepen 1602-1604, 1607-1609, 1613
1615, 1618, 1621-1624, burgemeester 1604 (ged.)-1606,
1616-1617, 1619-1620, huwde Josijntken dochter van Joost
Woutersz. Boeket en van Barbara van der Heyden.

c. Martijne Aerts, huwde Peter Jan Anthonisz.
11*. Gedeeltelijk zichtbaar het wapen van de tresorier Jacques Schollen.

Zie onder 4.
12*. Zichtbaar sporen van een smalle schuinbalk; helmteken tussen een

vlucht van goud en ? . Hier moet zich bevonden hebben het wapen
van de stadssecretaris Adriaen de Hooge Huybrechtsz., secretaris
( 1562 )-1588, bewoonde het huis ,,'t Misverstand" (thans Markt
42 ), overleden tussen 1593 en 1598. Hij was gehuwd met Anna
dochter van Godschalck Godschalcks Roosendaels.54 Uit dit huwe
lijk o.a.
a. Elisabeth de Hooge, gehuwd met Jan Cornelisz. Stappaerts.
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jaartal 1583 wordt door hen niet genoemd. Bloys, a.w. die wel het jaar 1583
noemt (dL I p. 184 - 185) gaf een aantal verkeerde toeschrijvingen, die hij
evenwel na kennisneming van het artikel in Taxandria corrigeerde (dl. Ir p.
280). De wapenbeschrijvingen zijn in beide werken echter zeer onvolledig en
ten dele onjuist.

13 C. J. Mollenberg, Onuitgegeven bronnen voor de geschiedenis van Geertrui
denberg, 's-Hertogenbosch 1899; Chronologisch Overzicht van de geschie
denis van Geertruidenberg, Geertruidenberg z.j. (1951).

14 GAG, de stadsrekeningen 1583-1585 vermelden geen enkele uitgaafpost i.v.
m. dit bord.

15 GAG, stadsrekening 1593 (Ie halfjaar, d.w.z. v66r de inname door prins
Maurits), betaling van 28 gld 12 st. 2 penningen aan burgemeester Aernt
Jansz. "over de reste van meerdere somme bij hem voormaals gedebourseert
tot maecken van 't tafereel mette wapenen van de heren magistraten als nu
tegenwoordiglijck staende in de kercke op den Hoogen Autaer ende andere
plaetsen totten kerckechiragie".

16 GAG, stadsrekening 1593 (Ze halfjaar, d.w.z. nà de inname door prins Mau
rits) fol. 24, betaling aan Aert Peters en Swart van den Bosch "dat sij den
hogen autaer op de hoochkoor afgebroken hebben".

17 De stadsrekeningen van 1593 (2e halfjaar) en volgende jaren vermelden hier
van geen uitgaven.

18 J. H. van Mosselveld, Het schilderij "de Gerechtigheid" te Geertruidenberg,
in: De Brabantse Leeuw jrg. 9. p. 55 e.v.

19 Dit laatste kan met name worden verondersteld t.a.v. de burgemeesters uit
de jaren 1589-1593, Frans Dierck Gerritsz. en Aert Jansz.

20 Rietstap's Handboek der Wapenkunde, bewerkt door C. Pama, Leiden 1961.
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21 Grafzerk ouders eertijds in N.H. kerk te Almkerk: Bloys, a.w. I p. 12;
Taxandria 1894 p. 189.

22 Tax. 1919, p. 242; Bloys, a.w., I p. 188; C. J. Mollenberg in: De Dongebode,
april 1927.

23 Over hem zie Dr. P. Scherft, Het sterfhuis van Willem van Oranje, Leiden
1966, passim.

24 Over dit slotje zie elders in dit jaarboek.
25 Rijksarchief 's-Hertogenbosch (hierna afgekort RAH), Geertruidenberg R 23

fol. 2v (1637), 127 (1641); De Nederlandse Leeuw jrg. 1910 kol. 122; S. van
Leeuwen, Batavia Illustrata, p. 996.

26 Scherft, a.w., p. 99.
27 Tax. 1919 p. 243; vergel. Bloys, a.w. I p. 193.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Vrijkwartier van hermelijn cf. Bloys, a.w., I p. 184. Volgens Tax. 1919 p. 232,

zouden het geen hermelijnstaarten doch lelies zijn; vergel. Bloys, a.w., I p.
109 (Schuyfhill Breda).

31 Over hem en zijn nageslacht zie uitvoeriger: H. J. A. van Son, Het geslacht
Van Son, Dordrecht z.j., dl. V p. 90; De Navorscher jrg. 37 p. 232.

32 Bloys, a.w., I p. 184, 191, II p. 280.
33 Tax. 1919 p. 236; Bloys, a.w., I p. 191; vergel. de grafzerk van Matheus

Beyermans, die de herberg "de Wildeman" van Schollen overnam in: Tax.
1919 p. 242 en Bloys, a.w., I p. 188.

34 Harten genoemd in Tax. 1919 p. 232 en Bloys, a.w., I p. 185. Het zijn echter
meerbladen. Gelet op de familienaam hebben we hier derhalve met een spre
kend wapen te doen.

35 In 1556 was Jaspar Wouters (Heys) eigenaar van dit huis: RAH, notariële
archieven inv. no. 1908, akte 47 (1556 aug. 1).

36 Tax. 1919 p. 232 noemt deze wassenaar ten onrechte van goud.
37 Ibidem;Bloys, a.w., I p. 185, II 280. Vergel. de gevelsteen met dit wapen in

de gevel van het huis Markt 28 te GeertruIdenberg, dat in 1600 door Balthasar
Maes de Loeckere, broer van Adriaen, werd gekocht: J. H. van Mosselveld,
"De Swaen" (Geertruidenberg) gerestaureerd, in: Brabantia jrg. 1965 p. 157.
Over deze familie: Tax. 1917 p. 79.

38 RAH, Geertruidenberg R 17, achteringebonden huw. voorw. d.d. 17 juli
1599.

39 Tax. 1919 p. 232; Bloys a.w., I p. 185, II p. 280.
40 Als voor. Vergel. Tax. 1919 p. 242, zie ook p. 238 no. 26. De hier bedoelde

grafzerk is van de vader van Godschalck Heys, niet van de gelijknamige
priester.

41 Grafzerk Beyermans-Heys in N.H. kerk, Tax. 1919 p. 242; Bloys, a.w., I
p. 188.

42 Over hem Van Son, a.w., dl. V p. 90.
43 Begraven bij haar ouders: Tax. 1919 p. 245; Bloys, a.w., I p. 190.
44 Tax. 1919 p. 232, Bloys, a.w., I p. 185.
45 Tax. 1919 p. 240, vergel. p. 247 no. 51; Bloys, a.w., I p. 189, vergel. II p. 194.
46 Tax. 1919 p. 232; Bloys, a.w., I p. 185, gecorrigeerd II p. 280.
47 Ibidem. Vergel. Rietstap, Armodal Général, in voce Van Mansdale: d'argent

à la croix de sable. Sur Ie tout d'argent au sautoir d'azur et une huppe au
naturel, brochant en coeur sur Ie sautoir.

48 Bloys, a.w. I p. 191; volgens Tax. 1919 p. 247 sub 53 zes vogels. De vraag
hier door Mollenberg en Van Haarsolte gesteld is hiermee beantwoord. Het
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oorspronkelijke wapen der Van Teylingens, een jongere tak van het Hol
landse gravenhuis, toont de Hollandse leeuw met een barensteel van vijf han
gers (1237).

49 Bloys, a.w., I p. 191; vergel. Tax. 1919 p. 236 no. 21.
50 Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, Archief Nassausche Domeinraad inv.

Drossaers no. 658, regesten 3420, 3427; idem no. 650, regest 3467.
51 RAH, notariële archieven inv. no. 1909 akte d.d. 1556 okt. 1; zie ook akte

d.d. 1554 aug. 14.
52 RAH, Geertruidenberg R 10 fol. 128v (1578).
53 Bossche Bijdragen, jrg. 1941 p. 113 (voetnoot, waarin verklaring van de prior

van het kartuizerklooster bij Geertruidenberg en de stadssecretaris, dat Aert
Jansz. was "un bon catholique et zeleux pour la service de Sa Majesté".). Hij
woonde in 1594 te Dordrecht: RAH, Geertruidenberg R 16 fol. 60.

M RAH, Geertruidenberg R 10 fol. 240 (1582). Voor het wapen vergel. Rietstap,
Armorial Général, in voce De Hoog (Gorinchem, Rotterdam): d'argent à
deux fasces brétessé et contre-brétessé de gueulles; à la bande d'or, brochant
sur Ie tout.
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