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Hoofdstuk 11, Het geslacht Van Haestrecht.

5 5. H e t  geslaC$t  V a n  H a e s f r e c h f .  A a n -
t e k e n i n g e n .

September 1326. Wi Willem (graaf van Holland) doen
condt dat die derdalf viertel  lands in Berchambacht 0. waerts
legghende aen Enghebreoht Nannetijnssone W. aen Mertijn
Diertensz, die Claes Willemsz  ons :upgedraghen  hevet tote
Die’ric Aelrase behoef, Dieric voirsz.  hem ende  sine naeko-
melinghe verliet hebben van ons en van onse nacomelingen
in erfleene te Bouden. In olirkonde ghegheven tot Dordrecht
des Vrijdachs na onser Vrouwendaghe in September i’n ‘t jaer
XXVI.  (Hol l .  Leenk,  nr. 2, fol. 49.)

Anno 1377. Aelbert (ruwaard van Holland) doen condt
allen luden dat ons Allaert heer van Buren opgedraghen
heeft mit zine brieven tot Heeren  Pouw,els  behoef van Haes.
frecht  een erffenisse van goede egiheleghen  aen den Diefdijck
ende  gheheeten is ,,die T i e n h o e v e n” mitter heerlicheijt
hoomghe  ende  laghe, ‘t huijse ende  tiende alsoe hi it van ons
helt ghelicken alst daer bepaelt is. Oec soe droech hi ons’  op
die heerlicheijt, hoeghe ende  laglhe,  ‘t huis en de tiende van
den Oudemunsterhoeve, alsoe hi dlie  van ons helt, wilke er+
fenisse, heerlicheijt,  ho’eghe  ende  laeghe thuis ende tiende die
voernoemt staen wij weder verliet hebben ende  verleent Heren
Pouwels van Haesfrechf te houden van ons ende  van onsen
nacomelinghen tot eenen Zutphensche reahte ende  leene. Hier
waren over als onse mannen Haer  Johan van Langhera,ec,
Haer  Johan van den Poel  ende  R e n g h e r t  Willem,anssloon
Actum Haghe. In die Katherinae  virginis.  (Holl. Leenk. no.
50, fol. 176v., acte 1121.)

1 jun,i 1377. Brief van Ofte  heer van Arkel  houdende bec
lening van Heer Pauwels van Haiesfrechf  ,,onsen neve”  mit
sulcke huys ende  hofstad als ‘t Heren van den Berge te wesen
plach + 46 morgen lands + ?$ molrgen,  mede bezegeld door
do,or Hertog Albrecht  van Beieren, ruwaard van Holland.
H i e r o n d e r  vollgt:  24 Aug. 1412 oorko’ndt graaf Willem VI
dat Roelof van Haasfrecht dit leen overdraagt aàn Heer J a n
van Renesse van Everingen, nl. h u i s  e n  h o f s t a d  theren
Aerntsberge in Zuid-Holland.

Ja,n van Renesse stierf voor 6 april 1431, op welke datum
zijn oomzegger Jan van Lyere het goed overdroeg aan Ael-
brechf  van Naeldwijck.  (Holl. Leenk. no. 115, fol. 5 v.)

Anno 1379. Middelburch. Des S’ondach  (?) op ten Bel’oken
Paschen. So gaf over ende  scaud quyte Pouw,els  van Haes-
frechf  zulken  toep alse hi tgecoft hadde jegens de‘ Heer van
Arkel van de heerhcheijt  van Haestrecht enz. (Holl. Leenk.
nlo. 50, fol. 146.)

Den Haghe 16 april 1383. Heer Pauwels van Haesfrecht
draagt op van eigen goed: 12 morgen in Herwaerden en 24
morgen Westwaerts van huis ten Berghe benevens een huis
en erf ,,dat hi timmeren sal tot Lone”. Hij tocht hier aan
,,sine wive die hi nu heeft”. Hij wordt daarna beleend door
,,onse vrouwe Margaretha”. (Holl. Leenk. no. 50, fol. 205;
idem no. 51, fol. 1.)

Saterdach na Sint Willebrordsdach 1386. Heer Pouwels
van Haestrechf compareert en draagt de heerlijkheid T i en -
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h o v e n op aan de graaf ten behoeve van zijn zoon Roelot,
die hij nu heeft bij vrouwe @steen van Dalem,  behoudens
Elsbene  haar tocht. Volgt belening van Roelof (Hall.  Leenk.
no’.  50, fol. 241 v.).

Den Haghe ,  ‘opten  Meijendach 1387. Heer Pouwe’l’s van
Haestrecht beleend met een reigersbos enz. te Reeuwijk, na
o,pdracht door Heer Reinoud van Brederode (H’oll. Leenk.
no. 50, f,olI. 250 v., 251).

Den Hag,he 1388 Donresdaghes na O.L.V.dach Conceptie
(8 dec.). It(em) mijn here heeft verlijet Heer Pauwe2s  van
Haestrecht enen ko’rentiende  ende  enen smaeltiende gheleghen
int oude lant in het amb’acht van der Ouderkercke. It. 111
morgen lands ghelegen tot Slewijc  die Hanneke Wechten
plagen te wesen,  zoals Heer Pouwels die hield van de heer
van Altena (Holl. Leenk. no. 51, fol. 15 v.).

Den Haghe. Dsonderdag na St. LuCiendagh  1392. Genoemd
als: Heer Pouwels van Haestrecht onsen Meester ridder van
onsen  Herblerge, opdracht tot ontvangst van 8000 gulden
(Hall.  Lee,nk, no. 303, fol. 52 v.).

24 juni 1393 (uit originele brief in Archieven  van de Dosm).
IC Pauwels van Haestrecht ridder, heer tot Lo’en,  doe co’nd
allen l.uden dat ic den erfpacht die Heer Dirck van Arcke2,
mijn vader, die Godt genadich sij, voor ende  i’ck nae hem
hadmde  van den deecken ende  capittel  ten Dom t Utrecht, als
van 58 mergen  lants (Rijksarch. Utrecht, handschr. Buchel,
no. 357, fol. 55 v.).

Mid~delbung  des Vridagihes  na sO.L:V. dach Annunciatio (25
maart) anno ( 1392 H.v.H. = ) 1393. Tocht Jan van Renesse
zijn vrouw J o n c k v r . Zwanelde Heren PouwSesdochter  van
Haestrecht aan al zijn tienden en goed: 11 gemeten in Nieuwe
en Oude Avesaet, 8: gemet in Hoedekenskerke enz.

3 September 1394. Ian van Renesse van Everinge geeft in-
gevolge ,de huwelijksvoorwaarden met joackvrouwe Zwanelde,
do,chter van /heer  Pauwels van Haestrecht, 300 gulden ‘s jaers,
verzekerd op zijn huis Elwoutsdijck  in Everingen enz. (Holl.
Leenk. no. 52, fol. 75 en 136 verso).

D e n  H a g h e  ‘S Woensdach na  O.L.V.  dach Conceptie  (8
dec.) 1393. Beleaing  van Roelof van Haestrecht Heren Pou-
w,elsz.  met 14 morgen in ‘den  Roggenbroec in de parochie van
S#lupewick  na opdracht door Claes van den Zevender  (HOK
Leenk. no. 52, fo’l. 103).

Anno 1393. Wij Otto Heer van Arkel doen condt dat wij
verlimet  hebben Jan van Haestrecht onse neve een stuck lant
ge+heeten:  d a t L e e.n.

Volgt :  Johan van Arkel en Pierpont  ende des lands van
Mechelen beleent met dit leengomed  f 13 mo’rgen  zi jn neve
Cla.es  van Haestrecht ten onversterfelicken  erfleen ten over-
staan van Jaá’n van den Donck ,,onzen neve” en Gijsbrecht van
Diemen 9 aug. 1428.

Volgt: M.aximiliaen  van Oostenrijk (voogd van zijn zoon
Philips ,de S’chone)  beleent jonckvrouwe  Lijsbeth Claesdochter
van Heestrecht met; + 13 m’orgen  als boven. Hulder  haar ge-
c’3’ren  voocht  D,irck van Bosneeus.  Bij Lijsbeth’s  o’verlijden  te
vererven op ZJsbrant van Sparwou!de,  ,des voorsz.  j’onckvro’uwe
Lijsbeth’s zuster zoon, 27 juni 1487 (Holl. Leenk. no. 120,
fol. 16).

Den Haghe 1 mei 1394. Aelbrecht van B’eieren  benoemt
Heer Hugeman van Strijen,  heer van Zevenbergen, en Heer
Pouwes  van Haastrecht, heer van Loen, tot rentmeesters. Zij
hadden toentertijd ‘s Hertogen zegel te bewaren (H’oll. Leenk.
no. 303, fiol. 139 b) .

Rekeningen van 16 april tot 31 okt. 1394 van heer Pauwels
van Haestrecht als, tresorier van de Grafelijkheid van Hol-
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land (Rek. Grafelijkh. Holland, Inv. no. 14, A 111, no. 56).
Den Haqhe 5 oktober 1396. Bevelinq voor Heer Philiss tian

S p a n g e n  bUaljuw  van Delfland  en ScYhielant  (o’rn  o’p te’ eisen
vanwege de Hertog: dat huus van Aerntsbergh en al het goed
daer op en alle andere goederen daeromtrent gelegen en be-
hoorende Heeren  Pouwels van Haestrecht ,,overmits  omstan-
delicke brueken die Hr. Pouwels voirs. jegens ons ende  onse
Heerlicheijt  misdaen heeft,  daer hi, sijn lijf ende  sijn goed
jegens ons aen verbuert heeft.” (Holl.  L.eenk.  no. 303, fol.
163).

Vrijdag 1 juni 1397: geleide gegeven aan Hr. Pouwels van
Haestrecht met Dirc  en Roelof, zijn zoons, en hun geleide tot
8 man toe (Hall.  Leenk. no. 304, Mem’oriale  111 fol. 6).

Vrijdag 20 juli 1397: doe seide die domproest van mijns
Heeren  wegen Heeren  Pouwels van Hajestrech,t  ende  beval
oic Zadelbegcr  baileu ende  rentmeester van Althena, dat H r.
P o #UI w e 2 s v 01 i r s c r. w ij f gebruken soude  alsulcke
goede als hij hadde #in  den lande van Althena, roerende van
hoere lijftocht die si hadde  van oeren  e e r s t e n  m a n ,
oic mede alle goederen ende  renten gelegen in den lande van
Althfena die ,hoer  aengecomen waren van hoeren vader ende
moeder.

Ith sal men bevelen den Rentmeester van Zuijt-Hollant
dat hi van sulcke lande ende  erve als Ihi van Heeren  Pouw&s
goederen tot mijns Heeren  behoef aengetast  heeft ende  die
rente opgebuert, die dijck‘ daer toe behoirende doe maken
ende den luden die gemaect hebben, daer hi die volle rente
of genooten  heef t ,  sonder  den tost  van de dijc ‘of te slaen,
dense lven tost  wederkere, enz. (Holl. Leenk. no. 304, fol.
10 verso).

22 september 1397. Verbeurd verklaard go,ed van Heer
Pouwels van Haestrecht verkocht aan monsen getrouwen Heer
Jan van Brederode (Holl. Leenk. no. ,52, fql. 255).

Den Haghe 5 oktober 1398. Heer Pouwels va.n Haestrecht,
eertijds wegens breuken tegen de Hertog (Albrecht van Beie-
ren) door Heer Brustijn van Herwijnen,,destijds  casteleijn  op
Lo’evesteijn,  gevangen én aldaar gevangen gezet, waarna hij
uitbrak en ontkwam. Nu verkoopt de Hert’og al Pouwds goed
gelegen in Zui.d-Holland  en in het land van Steijn, ten vrij
eigen aan Dirck van Swieten Philipsz  (Idem, fol. 298).
16  maart  1402 .  Vidimus  van een leenbrief van 17 sept.
1363: Wij Otto heer ùan Arkel  maken oond enz., dat gheco-
men i s  Herb,aren  Heeren  D idder i c s soen  van  Arkel os n s
o e m s , draagt op 13 morgen land tot Haas’trecht,  waarna
wordt  beleen’d  Pouw.els van Haestrecht on s en n e v e ,
ten  recht  er f leen.  Ten overs taan van Pauwe  van Ever-
dingen, Daniël van Everdingen, Jan die Vrese en andere
goede lulden  (Aanwinsten A.R.A. 1937, 3e afd., no. 520).

22 mei 1402. Willem van Haestrecht huurt van de abdis
van Rijnsburch ,een hoeve van 14 morgen in het land van
Haestrecht genaamd Peutekijnshoeve (Regestenlijst Abdij
Rijnsburg, no. 573).

Den Haghe  5  ,december  1407 werd Jan van der Nesse
Dirksz. beleend met 10 morgen in het ambacht van der Hage
in Haecscamp en 12 m,orgen  in het amibacht van Wateringen.
De volgende dag tocht hij zijn vrouw Lijsbetten Willemsdr.
vatz Haestrecht ,,#an di,e minre  helft” van deze lenen (Holl.
Leenk. no. 54, fol. 40 v.).

Den Haghe. Sint Jansdach 1407  H.v.H.  (= 24 juni 1408).
Willem VI lbeleent, na opdracht door Roelof van Haestrecht
Heren Pouwelszoon ten behoeve van Dirc Beijy, deze laatste
met zijn 2 zonen met: een coerentiende ende  een smaeltiende
ende  allen hoeren toebehoereh  gelegen beneden onse stede



343

van Scoenhoven, tusschen den Leckedijcke ende  Bercham-
bacht  geheten  die  t iende  van Cr  ayen s  t  e i jn  e ,  zoals
Roelof en zijn voorvaderen in erfleen hielden (Holl. Leenk.
no. 54, fol. 44 v,).

Den Haghe 22 februari 1408. Willem VI graaf van Hol-
land oorkondt: want Dirc van Haestrecht, Heren Pouwels-
toon van Haestrecht, rid,der  in voirleden tiden  als in onser
eersten besitte van Gorinchem in rechten broederscheiding gaf
voor leenmannen ten behoeve van Roelof van Haestrecht siins
broeders

1’ 12 morgen lants in Zuid Hollant tot Heeren  Aernts-
berge 0. aan den huijse ten Berglhe enz.;

2” 24 morgens lants W. huis ten Berghe enz. Dirc  aange-
komen bij doode  van Hr. Pouwels, zijns vaders.

Volgt belening van Roelof. Volgen so#ortgelijke  acten betr.
4 morgen in het land van Altena, in het ambacht van Sleeu-
wijk en 14 morgen in het ambacht van Sluipwijk en Rogghe-
broec (Hall. L’eenk.  no. 54, fol. 45 v.).

Op ten Heil. Pinksteravont anno ut supra (1412). Geleide
gegeven voor Willem en Jan van Haestrecht g e b r o e d e r s
,,elcx mit enen knechte  tot St. Jacobsdach toe naestcomende”
(Holl. Leenk. no. 309, memoriale, f’ol. 77).

Den Haghe 24 augustus 1412. Graaf Willem VI oorkondt
overdracht d’o’or Roelof van Haestrecht van ‘t huys en hofstad
te ‘s Heer  A’erntsberghe i n  Z u i d - H o l l a n d  m e t  1 0  viertel
lands houdend in den Hoffslaah 46%  morgen lands daer ‘t
huijs staet, ten behoeve van Heer Jan van Renesse van Eve-
ringe-n, die nu beleend wordt (Holl. Leenk. no. 54, fol. 134;
idem no. 60, Eo~l. 12).

Anno 1420 noemt men Roelof van Haestrecht hoogschout
van ‘s-Hertogenbo,sch  (Schepensignaat  Oosterwijk R 143, fol.
103 v.).

Op 26 september 1432 wordt beleend Jan van Haestrecht,
bastaardbroeder van Dirck van Haestrecht, heer van Venloon,
met het dagelijks gericht van Baerdwijck (Holl. Leenk. no.
62, fol. 164).

20 november 1441. Belening  van Lijsbeth  van Haestrecht
vrouw van Hugio va#n  Ruven.  met huis en hofstad binnen
Haestrecht ,,volgens oude brieven” (Holl. Leenk. no. 115,
601. 3 v.).

8 augustus 1442. Overgift  door Roelof van Haestrecht, ten
behoeve van Wou’ter van Ha,estrecht Roelofszoon,  van het
veer tot Haestrecht en de visserij in de IJsel. Waarna ,,ge-
comen  is Ro’elof  van Haestrecht, die up ,dese  tijt also oudt
end cranck  is dat hij nyet reijsen en mach”, waarom Willem
van Gent C .S. namens hem de opdracht doen, waarop 17
januari 1443 Wouter wordt beleend (Holl. Leenk. no. 115,
fol. 5).

26 juli 1450. Pouwels van Haestrecht contra Aelbrecht van
Naeldwijck.  Gezien de eis van: Pouwels van Haestrecht, als
voogd van j’oncfrou  Katherijnen  Aelbrechtsdocht,er  van Naeld-
wijck, en het antwoord van Aelbrecht, betreffende de huwe-
lijksvoorwaarden en de medegave  van voornoemde Katherina,
Het hof geeft Aelbrecht gelijk en wijst Pouwel’s  eis af (Hof
van Holland no. 462, fol. 143, acte 150).

25 april 1457. Wouter van Haastrecht versuhijnt voor het
Leenhof van Holland en draagt op ten behoeve van Jan
Woutersz. dat geheel veer tot Haestrecht en de visscherije
tot Haestrecht in die IJsel tussen ‘der  Goude en Wierincssloot
met  hoeren op’ganck  an die Noortsijde ‘ter halver IJsel toe,
leen van ‘de  heerli jkheid van Arkel  (Holl. Leenk. no. 116,
N o o r d  Ho’lland, fo’l. 65) .

15 juli 1480. Aan Roe o van Haestrecht behoorden 12 mor-1 f
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gen onder Heesbeen. Beleend wordt nu Hendrick de Vleer als
voogd van zijn huisvrouw, Roelof’s enige doc,hter, en na haar
dood Geryt Mullaert  als voogd van ,joncfr.  Cornelia de Veer,
Henrick’s enige dochter.

Volgt een verklaring dd. 2 februari 1540 ten behoeve van
Cornelia de Veer als weduwe van Heer Geryt Mulaert ridder
(Hol].  Leenk. no. 104, fol. 26 v.).

Anno 1482. Belening (met 3 morgen ,,de Hooge Campen”
in Rijswijk en 2 morgen idem) van joncfrou Bartruyt WiZIems-
dr. van Wiick  na doode  van joncfr, A n n a  Diirc Gelmensz.
van Riiswijck, lhaar  moeder. Als haar voogd treedt op Arnt
van Wijck, heer van Honsoirde.

5 sept. 1529. Beleend Jr. Willem va,n Haestrecht, heer tot
Drunen, na doode  van joncfr. Bartruyt voorn., zijn moeder.

18 oktober 1535. Beleend Adriaan Aertsz, van Rijswijck  als
hulder  van en ten behoeve van de onmondige Willem van
Haestrecht, heer tot Drunen, no doode  van diens vader, Jr.
Willem van Haestrecht zaliger.

22 december 1552. Goert van Haestrecht na doode van
Willem, heer van Druenen, zijn broeder.

Goert draagt het leen 28 aug. 1558 over voor Matthijs  de
Loose en Mr. Antonie Govertsz. aan C’ornelis Vinck  poorter
te Gorinchem, die 22 nov. 1558 wordt beleend (Holl. Leenk.
no. 98, fol. 31).

5 juni 1483. Roelof sone wijlen Wîllems van Haestrecht
ontfengt bij co’pe van Seger de Bije Goessenssone sulcken
thiende als der de voorn. Zeger  heffende was op een leen-
goed tot Drunen gelegen (Arohives ‘de Belgique, Chambre
des  Comptes, Ne.  1 7 1 6 9 ) .

4 feb’ruari 1485.  Joncfrou Elisabet  van Haestrecht  c u m
tutore droeg up Jan van Haestrech,t, Willem van Haesfrecht
en Gielis v. d. Pompte (?) 8 morgen lants gelegen after Arkel
(?)  tussen Gerit  Dircksz,  erfgenamen en de nonnen te Arkel.
Zij mag het levenslang zelf gebruiken (Rechter]. Arch.  Go-
r inchem,  aanw.  1890, 27 A, no. 2).

2 oktober 1501. Joncfrou Elsb’een van, Haestrecht verhuurt
tot een gerechte erfftijns Liebert Woutersz.  8 morgen lands
achter  Arkel  enz. Sterft Elsbeen  ‘dan  mag Liebert die ti jns
aflossen.

3 okt. 1502. Schepenen oorkonden, dat joncfrou Elsbelen van
Haestrecht droeg up Roelof van Haestrecht Pouwelsz,, He$-
ken, Mechtelt en Elsken, zijn zusteren Pouwelsdochters, ende
noch Roelof van Haestrecht Wjllemsz.  en,de noch Jan ,,S c o -
1 a s t e r”, Heijlwich, sijn suster, ende  Roelof die Swarten 3
kinderen 8 morgen lants alsoo die gelegen zijn after Arckel
tusschen der Susteren land in Arckel ex una ende  des coster’s
land van Arckel ex alio, streckende  van Jacop  Lamberts hoecht
tot des Heijligen Geest’s land toe (belast met enige renten)
met behoud van haar lijftocht, terwijl de huurvoorwaarden met
Liebert Woutersz. gehandhaafd blijven. (Rechterl.  arch. Go+
rinchem, aanw.  1890, 27 A, nrs. 8 en 9).

15 mei 1503. Dirck van Haestrecht contra D,irck Heijmansz.
en Dirck van Bekesteijn. Eiser zegt ,,zekeren tijt geleden ‘t
lant van Hollant gediend te hebben met zekere menichte van
knechten en ruijteren in den oorbge van Vuijtrecht”,  waar-
voor hem nog 1853 ponden van 40 gr. ‘t pond toekomen.
Eiser krijgt ongelijk (Hof van H’olland, Sententiën, no. 483,
acte 4).

1504/1505.  Jonker Robbrecht  van Malsen, als man van
jonffr. Margaretha, dochter van wijlen Jr. Jan van Haes-
trecht,  als heer van Tilburg verklaart, dat #hem  in zijn heer-
lijkheid vervallen is, te weten dat een eerbare natuurlijke
bastaerdvrou geheten Heilwig van Bochoven zonder wettige
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geboorte enz. (stierf?). Heilwig  voorn. was gehuwd met Peter
v. Wissel, op huw. voorwaard’en.

Anno 1506 droeg Jan van Haestrecht al zijn d’orpen,  cijnsen,
renten enz. over aan zijn ,,zwager”  Robrecht  van M.alsen.
(Schepensignaat Tilburg en Go’irle, R. 257, acte naast fol.
17 v., en idem R 258, fol. 24 en 36 v.).

13 december 1509. Seger Willemsz. en Adriaen Henricsz.,
schepenen van Venl’oen, o’orkoaden  dat Heer Mercelis v. d.
Sloege en Jan van Amerongen als executeurs van joffrou
Elsbeen  van Haesfrecht hebben geconstitueerd en constitueren
Robbrecht  van Grevenbroeck,  heer tot Venloen,  en joffr.
Katharina van HaestrPcht  ter afwikkeling van de s,chulden
van joffr, Elsbeen  (Rechterlijk Archief Loon op Zand, R 55,
EO~l.  34 v. ) .

Anno 1509. Dirck natuurlijke zoon tian wijlen Pauwels van
Haestrecht, d’ie  Pauwels verkregen had bij Kathel ina Aert
Leijtendr., een stuck heij gelegen te Tilburg, waarvan Kathe-
lijn haar tocht aan Dirck opdraagt en ,dat haar versto’rven  was
van Gheraerd Mattheusz.  van Weert (Schepensignaat  Til*
burg en Goirle, R 261, bl. 6 recto 2).

Op 22 maart 1510 verkoopt Peter van den Daesdonck aan
Pauwels van Nassau, scho’ut  van Breda, tot beha’ef van joncfr.
A’driana v#an  Haestrecht sijnre moeder de gehele hoeve en
goeden van Hylaer, met alle toebehoren enz.

17 dec. 1510. Gift van jonffr. Adriana van Haes t rech t ,
weduwe wijlen Jans de b#astaard  van Nassau, aan Pauwels
van Nassau, schout van Breda, haar zoon, van 2 percelen
beemden, als gift onder levenden (Vestbrieven Breda, R 419,
foml. 199 en fol. 2361).

27 april 1510 wordt vermeld Robbert  van Malsen,  heer tot
Tilborch,  als man ) sen momber jof frou Margarieten’s  zijnre
vrouwe, #do&ter joricker Jans van Haastrecht (Loon o’p Zàn’d,
Rechterl,  Archief 20. 55, fol. 31 v.).

Anno 1516 .  Robbert van Grevenbroeck, ,heer  van Ven-
leen,  staat toe, dat Geer,truyd, natuurlijke dochter van Willem
van Haesfrecht,  al haar goed mag (ver)maken aan wie zij
wil, alsof zij van wettige geboorte was (Loon op Zand, Rech-
terl. Archief no. 55, fol. 74 v.).

Oktober 1517. Robbrecht van Grevenbroeck, namens Marie
dochter van Dirck van Haestrecht (zijn echtgenote), wordt
vermeld als heer van Loon op Zand (Idem n,o. 55, fol. 81 v.).

Anno 1519, tussen 19 janu,ari en 8 februari.  Scheiding
tussen erfgenamen van Huijbert Jansz. en Luijtgarde, o.a. een
dochter van Jan Geertruijt Huijbertsdochter  soen die Geer-
truijt  in eenen wettigen bedde vercregen  heeft bij RaSof  van
Haestrecht is bewezen opten Roestelwech 11 mu,dden  rogge
en X11 lopent jaerlijkse  pacht en die zijn verkoft bij zijnen
vader ende  moeder enz. (Idem no. 55, fol. 103).

15 september 1525.. Willem soon Willems van Haestrecht,
heer tot Drunen, verkoopt Petrus Willem Hubert Dirkmans
3 bunder en 111 uierdel  van 1 rogge moers gelegen in de
Heerlijkhei,d  v a n  pen. Belen’dend  metter Oestzijde  n e v e n
Joncker Panwels :van Haestrecht, metter  Westz i jde  neven
Adrdaenen en Robbert  van Malsen, Heer tot Tilburch. (Idem
n’o.  56, eerste catern,  fol. 3).

1 5 2 6 .  V o o r  s c h e p e n e n .  quamen  Mechtelt  Jan Thomasz.
dochter van Meghen met Dyrcken van Haestrecht heuren man
en vooght en Thomas van den Brande en Frans van den
Brande gebroederen voor hem zelven  en namens Claes van
den Brande hun broeder en zuster Mariken van den Brande
h:un zuster. Zij verkopen Angnieten Jan Thomasz.  dochter van
Meghen,  wittige !huisvrouw van Jan Roelof&,  de rechte 2/3
van een huis afkomstig v’an Engele Jan Thomasdr., h u n

moeder (?) (Vestbrieven Breda R 432, fo’l. 110 v.).
31 maart 1531 verklaart Willem van Haestrecht, heer van

Druenen, het castelleijnscap  van stad en lande van Heusden
en het drossaertschap van Engelen en Vlijmen, hem bij com-
missie van de Graaf van Nassau gegund, getaouwelijk  te
zullen vervullen. B,org is Cornelis van Wijc wijlen Joost van
Wijck’s zoon (Idem R 436, fol. 55 v.).

Anno’ 1550. Joncheer  Adriaen va,n Malsen, heer tot Tilburg
en Goirle, z’oon  van wijletn  Robbrecht van Malsen  en van
wijlen ljonffr. Margrieta van Haastrecht, dochter wijlen Jans
v,an Haestrecht, naast een stuck land geheten Pijpenhoofken
hetwelk de kinderen van wijlen Adriaen Adriaens Cillaerts e n
van wijlen diens vrouw WijfuIen, n a t u u r 1 ij k e Nd  o c h -
t e r v a n wij 1 en J r. Jan van Haestrecht, v e r k o c h t  h a d -
den aan Peter wijlen Ghijsbrecht  Stevensz. te Tilburg op den
Hoeve1 omtrent de M’olenstraat  (Signaat  Tilburg en Goirle
no. 296, fol. 31 v.).

Anno 1550. Jr. Robbrecht van Malsen zoon van Jr. Adriaen
van Malsen  en van diens vrouiw  jonffr. Josfjna van Bbaes-
utelde,  Heere en Vrouwe van Tilburg en Goirle, doet afstand
van zijn go,ederen ten behoeve van zijn ouders en krijgt een
lijfrente van 50 Karolus  gulden sjaers (Idem no. 296, fol. 42,
2e acte).

Anno’ 1551 compareert die eersame ende  deugdelijke jonf-
Erosuw  Johanna vqn Malsen, dochter van wijlen joncker  Rob-
brecht van Malsen, heer indertijd tot Tilburg en Goirle (Idem
Do. 297, fol. 27 v.).

18 april 1551. Voor schepenen van Sevenbergen: Cornelis
van Malsen Gijsbertsz. ter eenre en Heer Willem van BueI
Dircksz. C S. als gesubstitueerd voocht  van 0th van Malssen,
secretaris en ordinaris  in den Hove van Hollant,  als oom en
bestorven voogd van des voorn. Gijsbert üan Malsen’s twee
onmondige kinderen, Marijke en Josijnke, verklaren dat COL-
nelis  gel’oot  en aa,nbedeeld  is in 19 morgen lan,d enz. Scheic
ding (Rechterl.  Arch.  Gorinchem, aanw. 1890, 27 A, no. 58,
foll. 5 6 ) .

15 juli 1559. Ian van Haestrecht wijlen Pauwel van Haes-
trecht zone draagt over aan Wijnand va,n  Riethwijck Job van
Ruth’s zoon x van huisming  in de Katerstraat (Noordzijde v/d
stallen van ,de Prins), belendend Oost wijlen Heer C’ornelis
Heij en West wijlen jonffr. Henrica Justiniam; de wederhelft
heef t  z i jn  (Jan’s)  broeder  WiNe;m van Haestrecht  (Vest-
brieven Breda R 464, fol. 118 v.-119).

11 december 1559 quam Meester Willem van Lyer wijlen
Goderts  van Lyer natuerlicken  soo1n.  woonende tot  Loven,
kende en lijde ‘dat Willem van Haestrecht wijlen Palu!welsz.
v,a#n Haestrecht, sijn broeder, enz. Kwitantie. Uit de acteiblijkt
nog dat Willem van Halestrech,t en Mr. Willem van Lyer zoons
waren van Lijsbeth Mr. Willem van Lngen’s  dochter’ en dat
zij nog een broeder Jan van Haestrecht hadden (Idem R 464,
fol. 178-178 v.).

12 februari 1560 (compareerden) Willem van Ha,estrecht,
gehuwd met Maria Cornelisdr.  van Dcongelen,  enerzijds en
Cmlaes v a n  Diepenbeeck  e n Maria Petersdr. van Rijswijck
anderzij  ds. W’ll1 em werd 22 maart ,d.a.v. vermeld als zoon
van Pauw)els  en 27 juli 1566 als zoon van Pauwels ‘en Lijsbeth
Mr. Willem van Ingendochter  (Vestbr ieven Breda R 465 ,
$011. 3 8 ) .

12 september 1569. Testament, voor notaris NicosIaas van
den Comrput  te Breda, van Willem van Haestrecht en Jonf-
Eromuwe  Marie  van Dro,ngelen,  zijn huijsfcouwe, i n g e s e t e n
poorteren  der stadt van Breda. Zij hadden  2 kinderen (Breda
Gemeente-arahief R 1114 (1705).  fo’l. 137).
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23 juli 1573. Willem van Haestrecht
dochter uan  Drongelen, genoemd onder
haar ,overleden  zuster ‘Cl. van Drongelen
R 477, fol, 217v.-218).

en Maria Cornelis-
de erfgenamen van
(Vestbrieven Breda

23 septemb’er 1575. Joncker Godefroy van Haestrecht, heer
van Drunen en schout van Breda, is overleden. Zijn weduwe
Jozyna  van Malsen compareert en erkent de ontvangst van
zekere gelden (Idem R 479, fol. 132 v.-133).

13 augustus 1579. Rente-verkoop door Willem van Haes-
trecht, gehuwd met Maria Cornelisdr. v’an  Drongelen ( I d e m
R 483, fol. 143).

22 november 1590. Quam Beatrix Jans  van Haestrechtdoch-
ter, geassisteerd met Henrick CoSrneliss.  in 't' Becken,  heuren
neve en gecoiren voacht, enz. over sohuld.

Uit de acte blijkt, dat Beatrix’ vader Jan een zoon was van
Pauwels van Haestrecht en diens vrouw Lijsbeth en een broer
van Willem van Haestrecht. Laatstgeno’emde  had een dochter
Maria en een natuurlijke zoon Dyrck van Haestrecht ( Idem
R 491, fol. 138-139v.).

4 september 1591. Jr.  Dirck van Haestrecht, heere  tot
Druenen en Gansoyen, met procuratie van joffr. Huberta  van
Wijck genaamd van Onsenoord,  draagt op aan Joost van
Schragen 4 morgen land liggende onder Veen in de Veen-
ders lagen  ( A.R.A’.  Rechterl.  arch. Gorinchem, fol. XIV-19).

1 feblruari 1596 blijkt uit acte, dat jonffr. Margriete  van
Haestrecht, ‘die ,,naegelaten  we,duwe was van Joncker Ph.ilips
de Grutere”, nu is hertro’uwd met Jr. Ferdinand v.an Bernuy,
drossaard van ‘de stad Breda. Zij wordt geassisteerd door Jr.
Dirck van Haest,recht,  heere van Drunen, en Jr. Guido van
Malsen, heer van Broeckhuqsen  en Kessenich, heur broeder
en neve resjpectievelijk.

Volgt afwikkeling van de boedel van Jr. Jan de Gruijter, als
erfgenaam van zijn broeder Philips  en diens ,overleden doch-
tertje Josina  (Breda, R 497, fol. 28 v.).

28 november 1622 compareerde Joncker Guilliam Maurits
de Bernuy, vendrig, voor de Weeskamer van Breda. Hij en
zijn zuster Maria Emilie de Bernuy waren kinderen  van wijlen
Jr. Ferdinand de Bernuy en joffr. Margriete van Haestrecht
(Weeskamer Breda no. 459, fol.  70-71).

18 oktober 1624. Testament van joffr. Huijberta  van Wijck
genaamd van Onsenoor’d,  dochter van Jr. Herbert,  wonende
to’t Gorinchem. Zij benoemt tot haar erfgenaam Jr Carel van
Haestrecht, heer van Drunen en Gansloyen,  met de voorwaar-
de dat ‘hij  zal uitbetalen aan juffr. Huber,ta  van Haestrecht,
zijn z,uster,  en juffr. Agnesa van Malsen, dochter des Heren
van Onsenoo’rt,  elcx de somma van 800 Karolus guldens,
mitsgaders aan juffr. Hester van Plettenburch, haijsvr.  van
heer Nicolaas de Voochd,  ‘de somma van 600 K. gld. (Not.
protocol Gorinchem no. 3969, notaris v. d. Muijr,  no. 135).

30 december 1627. Procuratie van ‘jr. Guido van Malsen,
heer van Broeckhuijsen en Kessenich, en zijn vrouw Johanna
de Wilde en hun kinderen Jr. Jacob en Juffr. Anthonetta van
Malsen. Zij geven volmacht op de heer Charles Otto van
Haestrecht, heer van Drunen en Gansoyen van de Halewijnde,
luitenant-collolnel  ende  capiteijn van een vrije compagnie van
500 Hoogduitsohe soldaten, drossaert en stadhouder v. d.
lenen van Breda (Breda R 824, fol. 200).

9 6 .  Geneslolgie v a n  h e t  g e s l a c h t  V a n
H a e s t r e c h t .

N.B. Naar de gegevens in $ 5 wordt hiw niet steeds
opnieuw verwezen.

1. Herbaren  van (der Lede, vermeld 1227-1243; vgl.  3 3.

11.

111.

IV.

V .
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Jan I heer van Arkel,  vermeld 1253-1264, tr. B#ertha  van
Ochten;  vgl. D e  Neder].  Leeuw,  jrg+ 1954, kol. 10’6 e.v.

Jan ZZ heer van Arkel,  vermeld  1269-1296 ,  sneuvelde
27 maart 1297 bij Vronen,

Zonen:

Jan 111 leer van Arkel,  vermeld 1297-1326.
Bastaardzoon:

Dirk Alras van Arkel  ridder, heer van Haastrecht, ver-
meld 1326 in verband met een belening in Bergambacht.
Als ridder compareert hij  17 oktsober  1343 onder de
borgen van bisschop Jan van Arkel  (Mr. S. Muller Fz.,
Regesten bissdhoppen Utrecht no. 752, v. Buchel  Hand-
schr. R.A. Utrecht, no. 315, 2e deel, fol. 104 v., die deze
acte ook vermeldt, geeft zijn zegel: de gekanteelde dwars-
balken van Arkel met bastaardstreep). 18 december 1344
erkende Didderic v#an  Arkel  rid’der  de huur door Jacob
den Horst van drie viertel  land onder Haestrecht (reg.
Hannonensia, pag. 296).
Hij huwde (volgens het necrologium van Sint Servaes)
een zekere Swanildis,  -i_  8 september van een onbekend
jaar.

Kinderen:
1.

2.

3.
4.

Swane lda  (Swanildis) van Haestrecht,, non in St.
Servaas te Utreoht, t 6 januari van een onbekend
jaar.
Herbaren  van Haestrecht, vermeld op 17 september
1363.
Paulus, volgt V I .
Willem van Haestrecht, huurde 22 mei 14.02 de Peute-
kijnshoeve met 14 morgen, in het land van’ Haastrecht
van de abdis van Rijnsburg. Hij kreeg met Pinksteren
14 12 een vrijgeleide. Op 4 mei 1375 had hij  zich
jegens zijn neef Henric  de RIover  vaa Montfoort ver-
bonden om Lijsbet,  weduwe van Rover Yensoen,  niet
te huwen op verbeurte van zijn aanspraak ,op de goe-
deren, die zijn broeder van de heer van Montfoort te
leen ‘hield. (Fruin en De Bussy, Archief der Heren
vajn  Montfoort pag. 103.) Op 11 juni 1388 oorkondde
hij, dat lhij met Henric  ‘heer  van Montfoort overeengeko-
men was, dat deze na de dood van Willem’s ouders
32 van de 40 morgens die zijn moeder toebehoorden
in Cabbau bij Scoenhoven, zou, behouden en dat deze
verder, indien Willem’s ouders hem de eigendom van
hun overige leengoederen niet in rechte afwinnen,
Willem daarmee zal belenen en dat hij (Willem) dan
daarover zal mogen beschikken ten behoeve van de
kinderen, die hij bij zijn vrouw jonkvrouw Lisebet
heeft verwekt, terwijl hij op heer Henric’s verlangen
zich binnen het jaar als diens raad te Montfoort zal
vestigen. (Idem pag. 112, reg. 153).
Tussen 1375 en 1388 was Willem kennelijk toch met
de bewuste weduwe Lijsbet  gehuwd.

Hun kinderen waren:
a.

b.

Lijsbet,h van Haestrecht, werd 5 ‘dec. 1407 ge-
tocht ,,an die minre  helft” van 10 m’orgen  lan,d in
‘s-Gravenhage en van 12 morgen in Wateringen,
door haar man Jan van der Nesse  Dirkszoon.
Catharina van Haestrecht, werd 22 febr. 1412
door haar man Jan die Lewe Conincss gelijftocht
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Tabel 111,
D e  t a k  V a n  H a e s t r e c h t .

Generatie V. Dirk Ahs (be.staard)  van Arkel  (zie tabel 1) 1326-1344,
heer van Haastrecht,

X

Swanildis.

He&rTen,
1363.

Paulq
heer van Haastrecht, Loon op
Zand, Tilburg, Goirle, Drunen

en Ganaoyen,
1356-1398,

x l0 N.N.;
X 2”  Elsebene  vlan Dalem.

I

Will@m,
1375-1412,

X
LQsbet,  weduwe van

xover  TJensoen.

Ja;,
1393-1412.

IÏ- I I
Dirk,

heer van Loon op Zand,
1397-1438,

X

E~elol’ 1386-1442.

I

b.
Jan

1432.

Claès,
1420-‘28,

X
AlytP

Hadewigis.

I
Padus,

heer van Loon op Zand,

t 14z1473,
X

Calharinna  van. Naaltwi@k.

kt.
Jan, Jan,

Jan en Willem,
1438.

W!der
1442-14~7.

Padus, Widm
t vóór 1483.

I

I
I

Di&, Jam, Willem’ Engelbredht. &oeloj 1502.
I

Iioelof,
1480-1502.heer van Loon op Zand, heer van Tilburg heer van Drunen en

x + 1475 en Goirle, Gansoyen,
Walbuwoh X volgt op tabel IV.

van de Poklere. W@nan,da  Heerman

I
van Oegstgeest.

Padzbs,  t 1509.
I

b.
Dirk,

1509 te Tilburg.

aan 1 viertel  land in Bl#oclant.  (Archief Heren
van Mo’ntfoort,  reg. 216.)

c. Zwamlde  van Haestrecht, nicht van burggraaf
Jan van Montfoort genoemd toen zij op 25 juli
1412 voor diens leenholf,  met bijstand van haar
vader Willaem van Haestrecht als haar gekozen
voogd, de lijftocht maakte van ,,die minre helft”
van g hoeve land op de Haer aan haar man
Willaenì Peterszoen. (Archief Heren van Mont-
foort, reg. 221.)

d. Claes Willemsz, van Haestr,echt,  vermeld als
poorter van Haarlem 1420, werd op 9 aug. 1428
door Jan V (de laatste) heer van Arkel  beleend
met 13 msorgen land, + vóór 12 okt. 1436, tr. N.N.
(m’ogelijk  heette zij Alyt - daar in 1455/‘56 te
Haarlem (St. Bavokerk) werd begraven jonkvr.
Alyt van Haestrechf  - en was zij weduwe van
Henrick (van Sassenhem) ) (zie Jaarboek Cen-
traal Bureau voor Genealogie, deel XVIII, blz.
81 e.v.).

l B

Nako&ingen
te Breda

in do 16de eeuw.

Kinderen:

Margriet Claesdr. van Haestrecht, wer’d  op 12
o’kt.  1436 met het voorvaderlijk leen te Haes-
treaht beleend en droeg dit op 31 mei 1440
olver  aan haar zuster Lysbet Claesdr. van
Haestrecht.

Lysbet Claesdr. van Haestrecht, was 31 mei
1440, toen zij binnen Haastrecht beleend werd,
reeds gehuwd, f- Leiden, ‘in het kl’o’oster  Roma
op het Rapenhurg, 20 juni 1489, tr. Huge  van
Ruyven, heer van Ruiven, weesmees’ter  1460
en schepen 1464 van ~ Haarlem, f aanvang
1466, zn. van Claes Hugent. van Ruyven, heer
van Ruiven, ,en Boud+  B’oudijnsdr.  ,van Scho-
ten, (zie Jaarboek Centraal Bureau voor Ge-
nealogie, deel XVIII, lblz. 81 e.v.)

5. Jati  van Haestrecht werd in 1393 door Otto heer van
Arkel beleend met ,,dat Leen”. Samen met zijn broeder
Willem kreeg hij Pinksteren 1412 een vrijgeleide.
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Tabel  IV,

D e  t a k  V a n  Haestrecht  ( v e r v o l g ) .

Generatie 1X. Wilkm  van Haestwcht  (zie tabel III), heer van Drunen
en Ganseyen 1473, t vóór 1501,

X

Bartrade  2ian. W$clc,  t 1 5 2 9 .
I

I
Paulus, Prarbçois, Willem, ’

heer van Drunen en heer van Drunen en heer van Drunen en
Gansoyen 1501, Gansoyen 1506,
t vóór 1506.

Gansoyen 1522,
t vóór 1522. t vóór 1537,

X
Margaretha  van Davere.

I

WiEi,,
heer van Drunen  en

Godefroy (Goyati)
heer van Drunen e;

Gansoyen 1537, Gansoyen 1553,
t v6ór 1553. t vóór 1575,

X
Josina  vam Naken,

t 1584.
I

Pl&L
heer van Druken  en

Di?%, Otto? Wil& 2
heer van Drunen en sneuvelde i597.

Gansoyen 1587, Gansoyen, t 1623,

VI.

t vóór 1591.

I
Chwles Otto

heer van Drunen en
Gansoyen 1624,

t T639 ‘( 7-j  >
X

Jobanrna  2iaw Wassenaer.

I
I$abella  Maria,

x~ouwe  van Drunen en
Ga.nsayen,

t 1656,
X 1649

J a n  van Wassenaer,
heer van Wannond,

(1621/‘22-1687).

x
Anna van Maken,

t 1620.
I

Goyert?
I

WiTlem  ?

Paulus (Pouwels) van Haesfrecht ridder, heer van Haas-
trecht,  Loon op Zand, Tilburg, Goirle, Drunen en Gans-
oyen, tresorier van Holland 1393-‘94,  komt voor tussen
17 sept. 1363 en 5 okt. 1398. Waller  Zeper in zijn boek
,,Jan van Beaumont”, noemt hem reeds in 1356 als POU-
wels Heer Dircsz.  van Arkel.  In 1371-‘72  reed hij onder
graaf Jan van Bloys  (de Lange v. Wijngaarden, Heren
v. d. Goude 1 blz. 423). Hij komt in vele acten voor o.a.
in de Nassause Domeinarohieven.
In de H#oekse  en Kabeljauwse  twisten speelde hij blijkbaar
een actieve rol; ‘op 5 okt. 1396 waren zijn goederen ver-
beurd verklaard en 22 sept. 1397 werden deze go,ederen
verkocht aan heer Jan van Brederode, die in 1415 bij
Azincourt het leven zou laten. Op 5 okt. 1398 werd ver-
meld, dat heer Pouweîs  uit slot Loevestein, waar hij ge-
vangen had gezeten, was ontvlucht.
Reeds op 17 nov. 1387 verpandde hertogin Johanna van
Brabant aan heer Pauwels  van Haastrecht,  voor 4000
oude franse schilden de ,dorpen Tilborch, Goerle en Drue-
nen met de tol te Venloen,  om met zijn borch te Venloen

als leen te bezitten met hoge en lage heerlijkheid, uitge-
zonderd het hof van Ghiertsberge, ‘dat de abdis van der
Cameren toebehoorde, en behoudens het recht van klok-
slag en bede met belofte, dat heer Pauwels  bij aflossing
zijn borch te Venloen  weder als vrij eigendom zal bezitten.
(Archief Nassausche Domeinraad 1 bfd. 2, reg. 784.) Op
30 okt. 1393 oorkondde Albredht van Beieren, dat na
onderzoek was gebleken, dat de heerlijkheid Leen zich
uitstrekte van de Sprangdijck tot het Grondelooze Meer
en van daar naar Noirmansput en dat hij, wat er bij een
scheiding tussen Brabant en Holland van die heerlijkheid
binnen de grenzen van Htolland mocht komen te vallen,
aan  heer  Pauwels  van H,aesfrecht,  z i jn  hofmeester ,  in
erfleen gaf. (Idem, reg. 817.)
Heer Paulus overleed vóór 1404 en trouwde twee keer.
De naam van zijn eerste eohtgenote is niet $ekend,  vermoe-
delijk  was hij al op 16 april 1383, en zeker vóór 1386,
hertrouwd met Elsebene van Dalem,  dochter van Roelof
van Dalem en Beatrix bastaarddochter  van Duivenvoor-
de, en weduwe van Gijsbrecht van Heukelom. Zij w a s
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17 febr. 1415 nog in leven. (Hol].  Leenk. 308, fol. 164).

Uit het eerste huwelijk:
1. Dirk, volgt VII.
2. Swanelda van Haestrecht, tr. vóór maart 1393 Jan van

Renesse van Everinge, f vóór 18 juli 1430’,  zn. van
Costijn van Renesse Hen’drikszoon, heer in Baarland,
en Margaretha . . . . . . . . .

Uit het tweede huwelijk:
3. Roelof, volgt VIIbis.
Bastaardzoon:
4. Jan aa.n Haestrecht, werd 26 sept. 1432 beleend met

het dagelijks gericht van Baardwijk.

VII. Dirk van Haestrecht, heer van Loon ,op Zand, kreeg
1 juni 139.7 een vrijgeleide met zijn vader en zijn bro’eder
Roelof, Op 17 #april1  1412 werden aan hem md’oor  hertog
.Anton  van Brabant opnieuw de dorpen Tilburg, Goirle
en Druenen verpand, die deze bij de vrede gesloten tussen
Brabant en Vlaan#deren,  had teruggenomen, op dezelfde
voorwaarden, als waarop Dirk’s vader de dorpen in 1387
had gepand. (Arch. Na.ssausche  Domeinraad 1 band 2,
reg.. 995.) Op 12 maart 1438 wordt hij vermeld met zijn
zoon en zijn bastaarden (id. reg. 1370).
Hij huwde wellicht een zekere Hadewigis, die 4 qkt. 1420
stierf (Necrologium van Sint Servaes, pag. 166).
Zo#on: l
1. Paulus, volgt VIII.
Bas,taarden:
2.
3.
4.
5.

Jan va,n Haestrecht (l), vermeld 12 maart 1438.
Jan van Haestrecht (2), vermeld 12 maart 1438.
Jan van Heestrecht (3), vermeld 12 maart 1438.
Willem van Haestrecht, vermeld 12 maart 1438. Mis-
sohien is het deze Willem van Haestrecht, die 14 no-
vember 1438 aan Damas  Janszoon  alle m’oeren  en een
wildert achter Driemilen verkocht, die hij geërfd had
van zijn moeder j~onkvro~uw  Godelt Jansdr. van Dri,e-
milen (Archief Nassausclhe  Do’meinraad  1 band 3, reg.
1384). Deze J,onkvrouw  Godelt komt voor tussen 13
okt. 1395 en 14 febr. 1415 (id. band 2, reg. 841 en
1022) en was 6 okt. 1411 weduwe van Jan van Gestel
(id. reg. 989). Als diens echtgenote komt zij voor
31 okt. 1386 en 26 april 1395 (id. band 5, pag. 28
en 29). Zij was een dochter van Jan van Driemilen
(de zoon van Wsllem van Dubbelmonde en een ze-
kere Ghodelt) en van Clemeijnce, bastaarddochter
van Willem van Duivenvoorde  alias Snickerieme.

VIII. Paulus van Haestrecht, heer van Loon Nop Zand, Til+
burg, Goirle en Drunen, voerde 26 juli 1450 v’oor het
Hof van Holland een pro’ces tegen zijn schoolnvader.  Hij
bevestigde 12 juli 1468, op verzoek van de abt van Eg-
mond en van Anthonis van Hoogwoude, de begrenzing
en uitwatering van de moeren, door de laatste verkocht
aan de eerste. (Arch. Nassausohe Domeinraad 1 ban.d 3,
reg. 1909). Hij stierf vóór 26 aug. 1473 (J. Anspach,
De voormalige heerschap Mals,en, p. 95).
Hij huwde olms,treeks  24 juni 1437 (Nassaus’che  Domeinen
no. 6524 fol. 44, hu.welijks’gift  tienden onder Rijswijk)
Catharina van Naaltwijck, $ na 25 okt. 1475, dochter van
Albrecht van Naaltwijck, heer van Bergambacht en Bate
van Vleuten.
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Kinderen:
1.

2.

3.
4.

Dirk van Haestrecht, heer van Loson op Zarrd,  erkende
1 ‘dec.  1473 aan Roelof van Dalem,  heer van Dongen,
20 rijnse gulmdens  schuldig te zijn (Arclh.  Nasslausche
Domeinraad 1 band 3, reg. 1963); hij stierf vóór 1481
en maakte 8 #okt. 1475 huwelijkse voorwaarden met
Walburch van de Poldere of Rolle (Taxandria jrg.
1912, pag. 298), dr. van Goyard  van de Poldere  (of
Pollle)  .

Uit .dit huwe3ijk:
a. Paulus van Haestrecht, testeerde 15 nov.’ 1509

(Taxandria 1912, pag. 299). Hij stierf nog in het
zelfde jaar en verwekte bij Kathelina Aert Leijten-
dochter een bastaardzoon:

Dirk van Haestrecht, verwierf in 1509 een stuk
heidegrond te Tilburg. M’ogelijk was hij ‘de
Dirk van Haestrecht, die in 1526 te Breda ge-
nxoemd  wordt als echtgenoot van Mechtelt Jan
Thomas&.  van Meghen.

b. Maria v.an Haestrecht, erfde Loon op Zand, f na
1555; zij huwde (hu,welijks’e  voorwaarden 18 dec.
1484) Robrech,t  van Grevenbroeck, heer van Gre-
venbroek, $+ 20 jan. 1528, begr. te Lo’o’n  op Zand,
zn. van Adriaan van Grevenbroeck en. Elisabeth
de Roovere (T#axandria  jrg. 1901, pag. 35, en
jrg. 1912, pag. 298).

c. Dirkje van Haestreoht,  vermeld 21 dec. 1492
(Taxandria jrg. 1901, pag. 35).

Jan van Haestrecht, heer van Tilbu,rg  en Goirle, waar-
mede hij 21 juli 1473 wer,d  beleend, ‘getuigde 25 okt.
1475 bij het lhuwelijk  van zijn broeder Dirk. Hij over-
leed vóór 1505 en huwde Wijnanda Heerman  van
Oegstgeest, dr. van Jan Florisz.  Heerman  van Oegst+
geest, scihepenvan  Leiden en schout. van Valkenburg;’
en Aleijd Jacoblsdr.  van Soninevelt,  en weduwe van
Jan van Blochoven, die haar’ 14 sept. 1474 had ge-
tocht aan goederen in IJsselstein en vóór 18 juli 1476
stierf (Vgl. Ho’ll.  Leenk. 118, fol. 46 v.-47).

Uit .dit  huwelijk:
a. Margriet van Haestrecht, vrouwe van Tilburg en

Goirle, werd 27 april 1507 da,armee  beleend (An-
spach, pag. 66) en wordt n’og vermeld op 27 april
1510, 15 jun(i  1518 en 23 jan. 1521 (Arch. Nas-
sausche Domeinraad 1, 4 reg. 2685)‘. Zij huwde
vóór 1505 Robrecht  van Malsen, kastelein van
Heusden, vermeld denkelijk 22 dec. 1497 in het
gevollg  van iherto’g  Karel van Gelre en omerleden
vóór 15 juni 1518, nalatende 6 kinderen; hij was
een zoon van A,ren,d  Ottenz. van Malsen en Erm-
gard Sloesen (Anspach, pag. 64-66),

Bastaarddochter:
b. Wijfven  van Ha(estrecht,  tr. A d r i a e n  Adriaensz.

Cillaerts, beide overleden vóór 1550, toen hun kin-
deren het stu,k land geheten ,,Pijpenhoofken”  ver-
kochlt ha,dden.

Willem, volgt 1X.
Adriana van Haestrecht, f- 8 okt. 1512, tr. (huw.
voorw. 4 nov. 1470) Jan van Nassau, kastelein van
Heusden en rentmeester van het graafschap Vianden,
-J- 29 nov. 1506, eerder weduwnaar van Johanna van
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Willem van Haestrecht,
heer van Drunen en Gansoyen,

X

Barltrade  van W+jck,

t 1529

Goyart vaan  Davere

X

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adam aan ïfíalsen,

X

Josina van de Poll

Ja.n Splinter Claesz.,

X

Maria van Bleistu~clc

Robreoht  van, Mkdsen,
t vóór 1518,

X

Margriet van Haestrecht,
t na 1521

Guy van Bluesvelt,

X

Johanna Rwjgrok  van. de Werve

. . . . . . . . . . . . van. Wij&

X

. . . . . . . . . . . . van, Nederveen

. . . . ..,. . . . . Bakelk,

X

Sandekjn  van Helendhout  af Wijmaers
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5.
6.

7.
8.
9.

10.

Ruijven, bastaardzoon van Jan IV  graaf van Nassau,
heer van Breda (en van Aleijd van Loemd?).
Engelbrecht van Haestrecht.
Gijsberta van Haestrecht, erfde M van haar moeders
tienden onder Rijswijk, mt vóór 23 juni 1508 (Nas-
sausch Domeinarcjhief  no. 6524, fol. 44); zij maakte
13 okt. 1506 haar testament (Taxandria, jrg. 1914,
pag. 32).
Beatrijs  van Ha,estrecht.
Antonia van Haestrecht.
Catharina van Haestrecht, erfde, evenals haar zuster
Gijsberta, M van haar moeders tienden onder Rijs-
wijk, J- vóór 23 juni 1538, nadat zij 14 mei 1538 nog
een testament had laten maken (Taxandria, jrg. 1917,
pag. 14).
Maria van Haestrecht.

Wille~m van Haestrecht, heer van Drunen en Gansloyen,
waarmede hij beleend werd 26 aug. 1473; hij 1_ vóór 20
nov. 1501 (Anspach, pag. 96) en was gehuwd met Bar-
trade van Wijck, beleend te Rijswijk in 1482; zij testeer-
de 26 maart 1529 (no. 45 Geestelijk kantoor van Delft.
Kwartier Heusden, Alg. Rijksarchief),  ‘+ vóór 5 sept.
1529 en was dr. van Willem van Wijck  en Anna Dirc
Geltnenszdr.  van Rijswijck.

Kinderen:
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2.
3.

4?
5?

Dirk, volgt X11.
Margaretha van Haestrecht, -/- 10 mei 1613, begr. te
Breda, tr.  1’ Jr. Philip de Gnu.tere  (de Gruijter);  tr.
2O vóór 1 febr. 1596 Jr. Ferdinand de Bernny, dr’os-
saard van Breda, + vóór 28 nov. 1622 (op welke da-
tum zijn zsoon  voor de weeskamer te Breda compa-
reerde).
Otto van Haestrecht, ongehuwd overleden in Italië,
Willem van Haestrecht ,  kapite in ,  -f- (s,neuvelde)  in
1597 bij Maastricht.

X11.  Dirk van Haestrecht, heer van Drunen en Gansoiyen,
komt in 1588 voor als kapitein van een vendel onder zijn
aangetrouwde oom Diederik van Sonoy, v,olgde  zijn broe-
der op in )dienls  heerlijkheden vóór 4 sept. 1591 en werd
2 dec. 1623 te Utrech’t  o’verluid  en begraven; hij tr. A n n a
van Malsen,  overluid te Utrecht 29 nov. 1620, dr. van
Karel van Malsen, ~heer  van Tilburg en Goirle, en A g n e s
van Wijck, vro’uwe  van Onsenoord.

Kinderen:

1.

2.

3.

Paulus van Haestrecht, heer van Drunen en Gans-
oyen (beleend 20 nov. 1501; minderjarig, met als
hulder Michiel Daems), j- vóór 27 sept. 1506 (An-
spach, pag. 96).
Franfois van Haestrecht, heer van Drunen en Gans-
oyen (beleend 27 sept. 1506, minderjarig, met als hul-
der Jan van H’oeckelem),  -i_ vóór 11 juli 1522 (An-
spac#h, pag. 96).
Willem, volgt X.

Na,tuurlijke  dochter:
4? Geertruid v,an Haestrecht, vermeld 1516.

Willem van Haestrecht, heer van Drunen en Gansoyen
(beleend 11  ju l i  1522),  werfd 21 april  1529 met zi jn
moeders goederen beleend (Arch. Nassausche Domein-
raad 1, 5, blz. 178) en _t vóór 13 nov. 1537 ( Anspach,
pag. 96), tr. Margaretha van Davere,  dr. van Goyart van
Davere; zij $ertr. Ro!br.echt  de Bever ( T a x a n d r i a  j r g .
1900, p. 202).

Kinderen:
1. Willem van Haestrecht, heer van Drunen en Gans-

oyen (beleend 13 nov. 1537),  _t vóór 11 aug. 1553
(Anspach pag. 96).

2. Godefroy, volgt X1.

Godefroy (Goyart) v,an Haestrecht, heer van Drunen en
Gans’oyen  (beleend 11 aug. 1553),  suhout van Breda, -/-
vóór 23 s’ept. 1575, tr. (in 1555?)  Josina van Malsen,  f
Enkhuizen in 1584 (volgens Kok, Vaderl. Wo’ordenb.),
dr. van Otto van Malsen en Margaretha Splinter.

Kinderen:
1. Paulus v:an  Haestrecht, heer van Drunen en Gans-

oyen.  (beleend 17 aug. 1587, Anspach, pag. 96),  1_
vóór 4 sept. 1591.

1.
2.

3.

4?

5?
6?
7?

Charles Otto, vollgt  XIII.
Huberta  van Haestrecht, stiftsdame te Susteren, I_
22 juni 1628, begr. aldaar met de 8 kwartieren:
1 .  Hastrech,t 5 .  Malsen
2.  Daveren 6 .  Blaesveh
3 .  Malsem 7 .  Wyck
4 .  Camp 8. Bakelier.
(Belonje, Geneal.  en herald, gedenkwaardigheden
der provincie Limburg, blz. 285).
Josina van Haestrecht, non te Nivehes  waar 25 nov.
1598 haar 8 kwartieren (dezelfde als van haar zuster
Huberta) werden opgezwo’ren.
Johanna van Haestrecht, s-f-,  op hoge leeftijd, 19 aprii
1675. (N. Brab. Almanak 1892, pag. 756).
Goyert van Haestrecht.
Willem van Haestrecht.
Agnise van Haestrecht, tr. Arlent van Raveschot, ged.
‘s-Hertogenbosch (St. Catharina) 1 juni 1588, 1_ 3
okt. 1653 (?), zn. van Jan van Raveschot en A n n a
van Gent (Taxandria VII, pag. 41).

X111, ,Ch,arles Otto van Haestrecht ridder, heer van Dranen
en Gansoyen (daarmee beleend 24 mei 1624$  vernieuwde
de leeneed 6 aug. 1633) ; hij trad 7 januarï 1639 op als
vertegenwoordiger van Johanna Anastasia van Malsen
en -J- vermoedelijk reeds vóór 18 febr. van dat jaar (An-
spach, pp. 71, 96, 97). Hij werd bijgezet te Drunen. Op
30 dec. 1627 komt hij voor als hut+-kolonel  en kapitein
van een vrije compagnie van 500 Duitsers, drossaard en
stadhouder van de lenen van Breda; tr.  Joha#nna  van
Waslsenae’r,  geboren tussen 1584 en 1598, ‘dr. van An-
thonis (van Wassenaer) van Duivenvoorde heer  van
den Bossche, en diens eerste echtgenote Margaretha aan
Halmale.

Dochter:
Isabella Maria van Haastrecht, vrouwe van Drunen
en Gansoyen, ‘t in 1656 (vóór 17 juni) ; zij werd 18
febr. 1639 (?) beleend met de heerlijkheden, Drunen1
en Gans(oyen  en stond ,toen, minderjarig zijnde, onder
voogdij van Nicolaas van der Duijn ridder, heer van1
Rijswijk en ‘s-Gravemoer (Anspach, pag. 96, 97.’
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Deze N,icolaas was getrouw,d  met Tymanne van
Wassenaer, de ‘halfzuster van haar moeder). Zij tr.
in 1649 Jan van Wassenaer, heer van Warmond,
Hazerswoude, ‘t Woud, Rijnsaterwoude, Leimuiden
en Vriesekoop, geb. 1621 of 1622, student te Leiden
1641, hoogiheemraad  van Rijnland vanaf 1658, j- in
1687, zn. van Jacob va,n Wassenaer, heer van War-
mond, Woude,  Leimuiden enz., en diens eerste echt-
genote Jacoba van Mathenesse. Hij hertrouwde eerst
(lhuw. voorw. 29 aug. 16681)  Maria Isabella van Lier$e
van Immerzeel, en daarna Warmond 13 dec. 1675
Anna Cafharina van Renesse van Elderen.

VIIbis.  Roelof van Haesfrecht, heer van Tienhoven; hij werd
in 1386, na ‘opdracht door zijn vader, beleend met de
heerlijkheid T’ hren oven en eind 1393 met 14 morgen in
de parodhie van Sluipwijk. Hij kreeg 1 juni 1397 met zijn
vader en broeder een vrijgeleide en droeg 24 juni 1408
de tiende van Crayenstein bij Schoonhoven over op Dirc
Beijns. Na opdracht door zijn broeder Dirk, heer van
Loon o’p Zand, werd Roelof ‘alp  22 febr. 1408 door graaf
Willem VI beleend met goederen te ‘s Heer Aerntsberge
en enkele an,dere  landerijen. Een deel hiervan droeg hij
24 au,g.  1412 lover  aan zijn zwager Jan van Renesse van
Everingen. In 1420 was hij ho’ogschout van ‘s-Hertogen-
bosch. Te oud en te ziek om te reizen droeg hij 8 aug.
1442 zijn zomen Wouter zijn rechten over op het veer in
Haastrecht en de visserij in de IJssel.

Zijn kinderen waren:
1.

2.

3.
4.

Woufer van Haesfrecht, b.eleend  17 januari 1443 met
het veer te Haastrecht en de visserij in de IJssel,
welke rechten hij 25 april 1457 overdroeg op Jan
Woutersz.
Elsbene van Haesfrechf, vermeld op 2 okt. 1501 en
op 3 okt. 1502: zij had bezittingen te Arkel en j- vóór
13 dec. 1509.
Paulus, volgt VIII.
Willem van Ha8estrechf, #t vóór 5 juni 1483.
Zijn zoon was:

Roelof van Haestrechf Willemsz.,  kreeg 3 okt.
1502 een deel der goederen zijner tante Elsbene,
gelegen achter Arkel. Wellicht was hij de Roelof
van Haesfrechf, die 15 juli 1480 te Heesbeen  12
morgen ‘bezat. Op 5 juni 1483 ontving hij door
koop tienden te Drunen.
Was hij gehuwd met de anno 1519 genoemde
Geerfruid, dr. van Huijberf Janszoon?

Dochter:
. . . . . . . . . . . . van Haesfrecht, t vóór 2 febr. 1540,
tr. Hendrik de Veer.

VIII. Paulus van Haestrechf, vermeld in 1451 als schoat van
zijn neef, !de heer van Loon op Zand (Taxandria XLII,
pag. 240).

Kinderen:

1.
2.
3.
4.

Roeloj, volgt 1X.
Heijlken van Haestrechf, vermeld 3 okt. 1502.
Mechfeld van Haesfrechf, vermeld 3 okt. 1502.
Elsben van Haesfrechf, vermeld 3 okt. 1502.

1x.

X .
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Bastaarddochter:
5. Elsbeen  van Haestrechf, kreeg 10 maart 1465 een

moer (Taxandria 1914, blz. 33).

Roelof van Haesfrechf, ‘deelde 3 okt. 1502 eveneens mee
in de bezittingen zijner tante’ Elsbene.
Vermoedelijk was zijn zoon:

Paulus van Haesfrechf, j- vóór 15 juli 1559, tr. Lijsbefh,
dr. van Mr. Willem van Ingen.

Kinderen:
1. jan van Haesfrecht, compareerde 15 juli 1559, toen

hij M huis in ,de Katers’traat  te Breda overdroeg: -i_
vóór 10 april 1587: hij tr. Marie van Gelcom. (Vest-
brieven Breda R 488, fol. 72 v.).
Dochter:

Beafrix van Haesfrechf, compareerde te Breda 22
nov. 1590,

2. Willem v.an Haesfrechf, bezat 15 juli 1559 ‘de helft
van een huis lin de Katerstraat te B’reda.  Hij komt
herhaaldelijk voor in de Bredase vestbrieven en t na
13 aug. 1579. Hij tr. Maria v,an Drongelen, dr. van
Cornelis van Drongelen en Cornelia van Rijswijk. Zij
maakten 12 sept. 1569 te Breda hun testament en
deelden 23 juli 1573 nog mee in een erfenis (Breda,
Vestbr. 477, fol. 217 v.).
Uit dit huwelijk:
a. Maria van Haestrechf, vermeld 22 nov. 1590.
B a s t a a r d :
b. Dirk van Haesfrechf, vermeld 22 nov. 1590.

(Slof volgf) *

Inhoud van buitenlandse boeken en tijdschriften,

D e u t s c h e s F a m i 1 i ,e n a r c h i v. Schriftl.  H. F.
Friederichs. Neustadt a. d. Aisch, 1966. dl. XXX.

Wordt geheel in beslag genomen door het tweede deel van
de publicatie ,,Ahnen- und Sippenkreise Spaeber”  bew. door
G. Dittrich en samengesteld ,door H. F. Friederichs, een
publicatie niet zonder belang voor Nederland. Onder de
voorouders, aangehuwden en n#akomelingen  komen voor:
B o r g h a r d t  (Gertrude,  geb. op Celebes als dr. van . . .
Borghardf, ,,niederld.  Schul-Leiter  auf Celebes), Carp (na-
komelingen van Dr. Emil Carl Georg Hugo (1851-1922)
X G. Richter; is aanvulling op NP, XVII (1927) ), Frowein,
Van Huyssen (Arnold, 1567 uit de Nederlanden naar de
graafschap Mark gevlucht), Kalckberner (o.a. in Maastricht,
LItrecht)  , Keefman  (nageslacht van Mafhilde Julie H,elene
2M;öller (1837-1912)  X Friedrich Emil  Keetman),  Van
O’ordf  (nakomelingen van Augusfe  Sophie Wilhelmine
Pliimacher (geb. 1835) X Gregorius van Oor&;  kan belang-
rijk worden aangevuld uit
Oordt” door J. J.

,,Genealogie van het geslacht Van
Hooft’ van Huycduynen  (1963) ), Van

Oosfen (predikant in ZAfrika),  Pagensfecher, Von Schmidf
suf Altensfadf  (nakomelingen van Emilie  Wilhelmine Karo-
linie Hengsfenberg (1884-1934)  X Jhr .  Johann Heinrich
Augusf von Schmidt  auf Alfensfadf (geb. 1876, overl. Wies-
baden 3 mei 1932); kan in belangrijke m’ate  worden aan-
gevuld - en verbeterd b.v. plaatsing van het praedicaat,
schrijfwijze van de geslachtsnaam - uit N.A.B. 1964, blz.


