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[R a a 1 t e, E. v a n.] De Van Nispens  als Kamerlid. [Z.
pl.,] 1966. gestenc.

(Geschenk van Jhr. Mr. A. J. M. van Nispen fat
Pamterden.)

R e y m e r, G. H. M. Derde proeve van een genealogie van
het Keekense geslacht Reymer. Met medew.  van R. M. Rey-
mer, W. P. Thysen, J. J.  Hooft van Huysduynen. [Rotter-
dam,] 1965. gestenc. (Geschenk van de Samensteller.)

R o a r d a, R. S. Nammen  fan keapers en forkeapers Ut de
rintmasters-rekkens 1518-1575. Ljouwert, 1965. offsetdr.

(Geschenk van de Friese Akademie,)

R o m b a c h , J .  H .  Jan Krabbendam, een vergeten Alkmaars
schrijver. [Z. pl., z.j.1 Overdr. uit:  , ,Alkmaars Jaarboekje”,
1965. (Geschenk van de Schrijver.)

R o m b a c h, J. H. Overzicht van de inhoud van het Ge-
meentelijk archiefdepot en de Stadsbibliotheek van Alkmaar.
[Z. pl.,] 1966.

(Geschenk van de Gemeente-archivaris van Alkmaar.)

R o m b a c h, J. H. Inventaris van het archief van het hoofd-
bestuur van het Nederlandsche Roode Kruis 1867-1945.
‘s-Gravenhage, 1966. offsetdr.

(Geschenk van het Ho’ofdbestuur  van hef Ned.
Roo,de Kruis.)

S c h e r f t, P. Het sterfhuis van Willem van Oranje. Lei-
den, 1966. (Aajnkoop.)

S i e r k s m a, Kl. Nederlands vlaggenboek. Vlaggen van
Nederland, provincies en gemeenten. Utrecht enz. [ 19621.

(Aankoop.)

[S m i d t, J. V., E. Smidt-Oberdieck]. Schlettersche Ahnen
in  Wort  und Bi ld  1480-1964 .  Genealogische  Beitrage  sus,
Dresden und dem Lande Sachsen. Leer [, 19641.

(G#eschenk van de Samensteller.)

S t e a ‘d, R. Dr. F. V. Engelenburg. [Z. pl.,]  1964. In:
,,Lantern”,  X111, 3 . (Geschenk van Dr. J. Ploeger.)

T e n g b e r g e n ,  E .  J .  v a n  E b  b  e n  h  o  r  s t. Bronk-
horst. Korte historie van stad en heerlijkheid. Zutphen, 1965.

(Recensie-exemplaar.)

T h i e I e n, Th. A. M. Bijdragen tot de geschiedenis van
de katholieke enclave Groenlo-Lichtenvoorde. Zutph,en,  1966.

(Aankoop.)

Ver ko o r en, A. Inventaire des chartes  et cartulaires
des duchés de Brabant et de Limbourg et des pays d’Outre-
Meuse.  Bruxelles, 1966, dl. 111, 2. Chartes originales et car-
tulaires ( 1 3 9 6 - 1 4 0 4 ) .  Intro.duction  et tables. D o o r  M .  Soe-
nen en A. Graffart. offsetdr. (Ruil.)

V e r s 1 a g e n omtrent ‘s Rijks  oude archieven. ‘s-Graven-
hage, 1965. 2de s. ,  XXXVI ( 1963) .

(Geschenk van het Min. van Cultuur, Recreafie
en Maatschappelijk Werk.)

i d. 2de s., XXXVII (1964). 1966. (Geschenk a. b.)

V i 11 a r r e a 1 ‘d e A 1 a v a, d e. La maison royale des
Deux Siciles,  l’ordre Constantinien de Saint  Georges et l’or-
dre de Saint Janvier.  Madrid, 1964.

(Geschenk van de Schrijver.)

Viss  c  h  er ,  Ch.  de  e t  F .  Vanlangenhove.  Documents
diplomatiques belges  1920-1940. La politique de sécurité ex-
térieure. Bruxelles, 1964. 3 dln. (Ruil.)

W a r 1 o p, E. Inventaris van het archief van de abdij van
Merkem. Brussel, 1965. dl. 1. gestenc. (Ruil.)

W e n t s c h e r [, E.] Einführung in die praktische Genea-
logie. Limburg a.d. Lahn, 1966. 4de omgew. en aangev. dr.
door H. Mitgau. (Recensie-exemplaar.)

Bijdrage tot de genealogie van het geslacht
Van Arkel,

bewerkt naar aantekeningen van -I_ J. P. de Man,
door ‘DR.  A. W. E. DE K.

(Vervolg  en slot van LXXXIII, kol. 360).

Hoofdstuk 111. Het geslacht van Dalem-Van Dongen.
4 7 .  A a n t e k e n i n g e n V a n  D a l e m - V a n

D o n g e n .

Sint Andriesavond 1330 werd beleend Jan van Dalem
Ghisebrechtsz. van Beest met zestalf morgen gelegen. voor
Ruemde in die Linge, belendend 2. graef v. Gelre  enz. (Hol].
Leenk. no. 90, fol. 23).

Sint Mattheusdach 1336 opdracht door Tielman  Willemsz.
van een sate en een halve hoeve grond in Slewijck ten be-
hoeve van Roelof van Dalem (Holl. Leenk. no. 24, fol. 67 v.).

Gorinchem. Dinxdaghs na H. Sacramentsdach 1353. Op-
dracht ten overstaan van o.a. Heer Arndf van Houwenmgen,
ridder en Ghisebrecht van Deijl, cnape door Gijsbrechf  Jansz.
van Dalem van de erfenis van za. Jan van Dalem, zijn,vader,
te weten 6 morgen land gelegen in Bees,t tussen de Linge en
de Hertog van Gelre  enz. (Hall. Leenk. no. 90, fo’l. 85).

Geertruijdenbergh 10 maart 1354. Hertog Willem V van
Beieren corkondt ,,dat wi joncfrsouwe  Beafrisen roe180fs  wive
van Dalem  verlijet hebben ende verlijen  ende  ghefende hoir
voir hen mid desen  brieve alsulcke goet,  alse Roelof van Da-
lem voorsz. ontfaen heeft tot horen behoef ende  dair hi ons
off gehult  heeft” (Holl. Leenk. no. 23, fol. 55).

Woensdag na Sint Odulfus (7 juli) 1363 tochtte Bartho-
lomeus Petersz. van Bleskensgrave zijn echtgenote Belia, d’och-
ter van Floris van Dalem, aan de Goudhoeve te Bleskensgrave
en aan $$ van de tienden aldaar (Ho’ll. Leenk. n’o’.  50, fol.
82 v.).

Zaterdag na St. Katherinendag 1371 beleent Jan v. Bloys
heer van Schoonhoven en van de Goude op verzoek van J a n
Berwoutssoon diens vrouw Sophyen van Dalem ,,die nu zijn
wijf is” met erf in parochie van Westzaenden (Hall.  Leenk.
no. 111, fol. 115v.).

12 februari 1378 belening door Jan v. ‘Chatillon  van joncfr.
Sophia van Dalem en hare naecomelingen met het land dat
Jan Berwoutsz., haar man, eertijds ten haren behoeve opdroeg,
liggende tot Zaenderdamme en hoekgiste uit de tiende te
Wormer, met behoud van Jan’s lijftocht levenslang (Idem,
fol. 180 v.)q

Dinsdag na Sint Odulfus (12 juni) 1384. Ick Herberen  van
Dalem beken dat de tienden die wij gemeen hebben, Dirc
(van Hodenpijl) miin neve en ick, aan Vuytendam’ dat ick
miin helfte van hem houde ten rechten leene en dat ick Her-
beren de brieven die mijn joncfr. mijn moeder van dit goed
heeft aan Dirc van Hodenpql  zal overgeven. Voirt siin voir-
waerden dat Dirc  mijn joncfr. mijn moeder maken sal hoir
lijftocht aan desen tiende enz. (H.R. v. Adel, Leenboek  Ho-
denpijl.  Copie uit 1523, 2de deel, fol. 32. Origineel Middel-
burg).
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In de weke na Oculi 1387 waren Jan de basfaerf (van
Blois?), Jan van Da’lem,  Godschalk van Brake1 en /annes Tol-
naer  te Gouda gethogen om der borghemeesteren rekening te
horen. Daarna was Jan van Dalem naar Utrecht geweest.
Verder blijkt, dat hij toezicht had op de aankoop van eet-
waren (Rek.  Bloys  A.R.A., fol. 14v., 15 en 93).

Op Sint Lambrechts,dach (17 sept.) 1390 tochtte Jan van
Rijswijk Fiorensz. van Dalem zijn vrouw Gheerfruide  lansdr.
van ZJspen aan 11 hofsteden in het gerecht van Rijswijk en
x mo’rgen  in de Gherstcamp. Daarna droeg hij deze goederen
op aan graaf Albrecht  en ontving ze in recht leen (Holl.
Leenk. no. 51, fol. 20).

Anno 1391. Keur van bijstande  (wegens brand) ten over-
staan van Laurens van Dalem en anderen, schepenen van
Woudrichem (Idem, fol. 10).

10 dec. 1392 gift van Jan van Brake1 (gehuwd met joncfr.
Lijsbefh  aan zijn dochter joncfr. Margarefha van Dalem, be-
staande uit $$ corenthiende in Gelkeniss.e,  als huwelijksgift
(Idem, fol. 31 v.).

3 Juli 1394. Verkoop door de graaf van Holland van 1/3
van ,,Monsterkerck”  vervallen wegens breucken  van Pie ter
Schaerf  aan Jan van Dalem,. Het overige 2/3 deel kocht
Brusfijn  van Herwijnen (Holl. Leenk. no. 52, fol. 129 v.).

Sint Bartbomlomeusdach  (24 augustus) 1404. Jan van Rijs-
wijck Jansz. van Daelhem met 12 morgen lands in het am-
bacht van Raemsdonck, hem aanbestorven door ,,do#ode  sijns
va,ders” (Ho’ll. Leenk. no. 53, fol. 59).

Inschrijving 6 dec. 1404. Heer Ja,n van Daelhem 2 p o n t
goet gelts uijt de tollen van Nyemantsvrient (Holl. Leenk.
n’o.  56, fol. 31)+

December 1404. Ro8elof  van Rijswijck Florisz.  van Daelhem
beleend met 11 hofsteden in het ambacht van Rijswijk, afkom-
stig van zijn broeder Jan (Idem, fqol. 97 v.).

31 oktober 1405 geeft Willem VI van Beieren ,,onsen ge-
minden Heer Jan van Dalem” vanwege grote schade, die hij
ge leden heef t  ,door  de Heer van Arkel,  25 Eng. nobelen ‘S
jaars, uit de verbeurd verklaarde goederen van Jan van Dalem
van Wilness,e  en zijn gezellen (Holl.  Leenk. eo. 306, fol.
43’V.).

Anno, 14 17 was Andries van Dalem, naast Floris van Kijf-
hoeck en de dros,t  Arnf van Leijenburg,  eén der aanvoerders
van de Hoeken in Go’rcum op het slot (V. Löher, Jacoba van
Beieren 1, p. 339).

20 juni 1422. Johan van Beieren beleent Jan van Ri+wi&k
Janszoon van Dalem met 12 gheerden land te Raamsdonk,
volgens de o’ude brieven (Hall.  Leenk. no. 62, fol. 208 v.).

A n n o  1 4 2 3 .  Jan gehefen  van Donghen,  nat uur 1 i jk e
z ‘0 o n W i l 1 e m’ s v a n D $0 n g h e n, die hij  verkregen
had bij ZJde Jan Meijnaerfsdr.  verkoopt aan Symon Melis
Vrancken een perceel in G.oerl tussen Jan van Dònghen  en
Wi2Zem  Posteel zijns  broeders  (Schepensignaat  Oisterwijck
R 144 ,  fosl. 106v.).

14 mei 1425. Floris heer van Dalem Jansz. doet opdracht
ten behoeve van hertog Arnold van Gelre van zijn heerlijk-
heden en goederen in Dalem enz. (Nijhoff IV, 35, no. 33).

6 april 1458. Beleend Adryaen van Dalem met de helft van
den corenthienmde  in’ Ghelkenisse en in de Corte lande gemeen
met ‘de heer van Liesvelt  ,,alsoe heer Gijsbert van Langerak
te hebben pla,ch”, hem aangekomen bij dode Jan’s van Dalem,
zijn oom (Holl. Leenk. no. 166, fol. 60).

N.B. D&ze  had Jan. Z’CUL  IIaZe?n in haar geheel gekregen
1 april 1439 van Philips de Goede (id. no. 114, fol. 113).

1 oktobser  1458. Belening  met de helft van een corenthiende
van Gelkenesse enz. als heer Gijsbert van Langerak  te hou-
den plach. Beleend wordt: Godschalk van Brake1 Godschalcxz.,
,,hem aengecomen” na overlijden van Jan van Dalem, zijn neef
(Holl. Leenk. no. 116, fol. 60 v.).

24 april  1460. Anthonis Michielsz. (van E,versdijck)  oor-
k’olndt betreffende een leen, dat Herberen  van Dalem aan de
heer van Charolais  (Karel de Stoute) te kennen gaf dat zijn
vader van de heerlijkheid van Arkel  te leen te houden plach
7 geerden en x geerde lants in het Ambacht van Groot-
Waspik  in een weer geheten Gilles  Schoenmakersweer. Het
heeft omtrent 38 jaar lang onder water gelegen ,,ende nogh
dagelix vervlo’yet mit den water”. Hij had verzuimd belening
te vragen omdat het onder water lag. Als gunst werd de be-
lening als recht erfleen toeges#taan,  Te verlijen  met een pont
gelds  (Holl. Leenk. no. 117 B, 6o1. 15 v.).

23 ,december  1461. Philips de G,oede oorkondt: , ,dat wair-
achtig gebleken ,is (bi goede oirconden), dat fan van Rijswijck
Jansz.  van Dalem een oudt arm edehnan  is, die beddereedich
leecht, die sijnen eedt daer toe gedaen heeft, dat hem van
noode is, dat hij sulcke 12 gaerden lants als hij van ons te
leen houdt, die gelegen zijn in ‘t ambo’cht van Raemsdonck,
in o,nse lande van Zuijt-Hollandt,  te vercopen  om zijn notorste
daer aff te hebben, ,die  hij niet vercopen  en kan ten ware wij
hem die ten eijghen gheven wouden”. Hij krijgt verlo,f om te
verkopen (Holl. Leenk. no. 116, fol. 4).

29 december 1466. Anthonis Michielsz,  (van Eversdijck)
raet beleent namens Karel van Bourgondië grave van Chano-
ro’lais  Adriaen van Dalem met 7 morgen 2 hont gelegen tot
Kedichem, die hij van de heerlijkheid Arkel  te leen hiel,d  vol-
gens zijn brieven. Tot zulk recht leen als Jan vanKedichem
en zijn voirzaten daer hij $ie aff vercregen  heeft, die te houden
plegen en zoals de oude hantvesten, brieven en registeren dat
inhouden. Ten overstaan van Otto die bastaert van Arkel,
Rutger van Muijlwijck  en Govert Vinck  Arntsz. als leenman-
nen van Arkel  (Hall, Leenk. no. 117 B, fol. 60 v.).

N.B. Op dezelfde dag werd Ad~Lxa~ tx.xn,  Dalem ook be-
kend met goederen, hem a.ange$omen  door overlijden van
zan oom Ge@ v#an  Beítxde  (id., fol. 61).

Anno 1500 of 1501..  Hendrick  Jansz.  van den Eijnde  belo’oft
]a,n  Willemsz. van Dongen tot behoef  Syb’illa  van Dalem,
weduwe van Javob  van Geldenaken, een stuk erf in de pa-
rochie van Goerle, geheten ,,die bocht” (Schepenregister Til-
b’urg R 254, fol, 8 v.).

Anno’ 1501. Jan Witlemsz. v,an Dongen als rentmeester van
Joncker  Jan van Guijfhoven  en vrou  Sibilla van Dalem, sijn
huijsfro’u,  verhuurt haer  beemden ,,die Vleet” in de parochie
van Goirle (Idem R, 255, fol. 30, losse acte).

Anno, 1500 of 1501. Henric  zoon wijlen Roelof van Don@
als koper van een akker in Goerle naast de Heilige Geest
(I,dem R 254, fol. 14v.).

Anno 1500 momf  1501. ,,Den  Smalendijck”, een beemd onder
Goerle, en een stuk land aan de gemeene kerkweg  overge-
d r a g e n  a a n  Mich ie l ,  zomen  van wij  1 en Willem van
Dangen  (Idem R 254, fol. 27).

4 juli 1503. C’ompareerde voor schepenen te Breda RoeZof
van Domngen,  b’roeder van wijlen Will.em v,an Donpn,  in leven
deken van de wo’lwerckers.  Willem was gehuwd met jonffr.
Belye, Roelof was voogd hunner kinderen. (Vestbrieven Breda
R 415, fol. 245 v. en 268 v.).

22 februari 1504. Compareerde o.a. jonffr. Lijsbefh van
Grobbendonck, weduwe van Jan van der Dussen,  moeder van
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Belye, de weduwe van W?llem van Dongen (Vestbr ieven
Breda R 416, fol. 19v.).

11 maart 1504. Belening van Jan van Dongen met het goed
van ,,de Zw,aluwe”  hem aangekomen na het overlijden van
zijn vader Willem van Dongen als onversterfelijk  er f leen
(Holl, Leenk. no. 122, fol. 49).

Anno 1504  tot  1505 .  ‘Compareerde  IJken  Bellaert,  we-
duwe van Floris van Dongen (Schepenregister Tilburg R 257,
fol. 17v.).

Anno, 1505 of 1506. Gerrit Herman  Heijsten schuldig aan
Anton van Dongen, als man van Engela,  een som gelds (Sche-
penregister Tilburg R 258, foll. 30 v.).

Anno 1505 of 1506, Beleend wordt Jan, zoon van wijlen
Floris van Dongen, met een huis en hof enz. in de parochie
van Goerle, ter plaatse geheten ,,dat dorp” strekkende van
den ho’evel  t’ot enz. (Idem R 258, fol. 35 recto).

Anno 1507 ‘of 1508. Henrick RaeIofsz.  oan Dongen heeft
beloolfd aan Adriaan Mattheus Stalpaerts roggepacht uit huis
en er f  enz . in de parochie Goerle, ter plaatse geheten ,,‘t
Dorp”, tussen. Aert Jansz.  en Aert Meeusz., strekken.de  van
den Hoeve1 tot enz. (Idem R 259, foil,  4 v., en R 260, fol. 2).

Anno 1508. Roelof van Dongen, als man van Lijsbeth  en
Jan Willem Rutfen,  voor hemzelf en Jacob zijn broeder, een
stuck beemd in de parochie van Tikburg  ter plaatse geheten
Oerl,  welk stuk grond hun aangekomen was van E’nyel Rutten,
hun moeder, en dat Enge2 destijds verkocht was door Jan die
Wagemaker en Jan Montens; vollgt  overdracht aan Jan die
Wagemaker en Jan Montens (Idem R 260, fol. 16 v.).

11 september 1509. Voor schepenen in Alfen (N.Br.) quam
jonfr. Cornelie Roelofsdr.  van Daelhem yeheijten  van Dongen
mit Willem Vlaymans,  hueren zwager en voicht, en heeft ver-
ko’cht  een stuck heijvehs,  houdende 4 buijnder gelegen tot
Suijderschaens (Vestbrieven Breda R 418, fol. 96).

22. december 1509. Vo’or  schepenen van Breda quam Cor-
nelisz. Jansz. van Asbeeck en erkende, dat zijn zuster Mech-
telt Jansdr. van Asbeeck, wett ige  huijsfrou  van Claes van
Dongen bij de scheiding van de goederen hunner ouders o.a.
gegoed werd aan een sester roghs onder Herctaden, onder
Ginneken (Vestbrieven Breda R 418, fol. 44).

5 februari 1510. Vo’or  schepenen van Ghilze (kwam) Mer-
celis  Henrick Koecxsone, heeft vercoft Lijsbette,  wettige huijs-
vrouw Roelofs  van Dongen, si jnen zwaeger, een stuck heij-
velts (Vestb’nieven  Breda R 419, 601.  183 v.).

19 febr. 1510. Voomr  schepenen van Ghilze quam Anthonis
Jansz. van Do,ngen, schout op deze ti jd tot Dongen, enz.
(Vestbrieven Breda R 419, fol. 187).

9 april 1.510.  Voor schepenen in Den Haghe quam Geer-
tr&e Dirxdochter van D,ongen  met Jan Jan Cheeuwen, hue-
ren wettigen ‘man  en voogd, verkocht een stuk rogge (Vest-
brieven Breda R 419, fol, 203 v.).

3 december 1510. Voor schepenen in Ghilze quam Cornelis
Jan C’laesz, en verkocht aan Jacoppe van den Kyeboom ten
behoeve van Peterken  en Lisbeken, natuerlicke kynderen van
Heer Peter Reijnersz. priester (onbejaard), daer moeder aff
was Jeha.nne Roelofs van Donyen’dochter,  tot Gemert wonen-
de, sestalf viertel  rogs sjaers erfcijns  (Vestbrieven Breda R
419, fol. 233 v.).

26 aug. 1511. Voor schepenen van Terheijden quam J a n
van Dongen, natuerlic zoon wijlen Jan’s van Dongen, (en)
heeft vercoft 3 veertelen rogs op een gerecht vierendeel, dat
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Jan van Donyhen heeft in 1% bunder beemden te Zonzeel
(Vestbrieven Breda R 4 17, f,ol. 107).

27 febr. 1513 (?) 1an van Dongen wegens excessen bedre-
ven te Turnhout:

1’ ten huijse in den Rooden  Schilt gesmeten met glazen,
tinnen poth, kandelaers enz.

2’ gevangenis opengebroken, gevangenen verlost
3’ Karel van Lier als stathouder en Jan van Lier, diens

vader, schout te Turnhout grieffelijck te quetsen en ter dood
te brengen.

Jan van Dongen werd verbannen en zijn goederen werden
verbeurd verklaard (Hof van Holland no’.  5648, fol. 94 v.-
95v.). :

N.B. Vgl. Ad. Nassauscho Domeinraad 1, 4. TW~. 2565,
d.d. 25 febr. 1513.

3 januari 1514. Voor schepenen van Breda quam Jan van
D’onyhen  de cleedermaker ter eenre sijde en Willem Wou-
tersz. van Diependale, Kathelijn  Aerts:dr.  van den Corpuf  met
Robbrecht van Heusden, heuren man en vo’oght, voor hen
selven en Henrick Jan JOOSZ., namens zijn echtgenote Marie
Woufersdr. van Diependale, als erfgenamen van wijlen Kathe-
lijn Laureijs  Jansdr., die wettige huijsvno’uw  was van de voors.
Jan van Donyhen en moeder van de voors. Willem, Kathelijn
en Marie ten andere. Boedelscheiding.

Jan van Dongen krijgt $,$ huis en toebehoren, dat .hij  samen
smet  zijn vrouw ti n d e K, a r s t r a .a t had; de kinderen
krijgen een losbare rente uit dit huis (Vestbrieven Breda R
422, fol. 7).

25 april 1514. Vermeld Jan bastaard van Dongen, de cleer-
maker, weduwnaar van Katherijne  Lauregsdr.  Hij had nu de
helft van een huis ,in d e  K a r s t r a a t  t e  B r e d a .
(Vestbrieven Breda R 422, fol. 39).

1 sept. 1514. Jan van Do’nyen  de cleermaker  en Thomas van
Dongen, zijn broeder, de cuijper kenden en leijden, dat wijlen
Jan B’oudensz.  (die) de vader was van Bo’uden de Waghe-
maker wonende op ‘t Gasthuiseinde tot Breda, hun eertijds
25 st. rente verzekerd had op een huis en erf in de Heijstrate
en de afbetaling daarvan (Vestbrieven Breda R 422, fol.
62 v.).

Brussel 12 dec. 1516. [ B  .rieven  daer mede de goederen van
Jan van Dongen geappliceert werden aan de domeijnen van
Zuijt-Hollant  als geconfisqueert bij sententie van den Have
van Holland geprononcieert in den jaere 1513:] Kaerle bij de
gratie Gods Coninck van Castillien enz. ,,Alsoe omtrent 4 ofte
5 jaeren  geleden een genoemt  Jan van Dongen groote ende
zware excessen bedreeff in onsen dorpe van Turnh#out  in on-
sen lande van Brabant ten huijse  van den Rooden  Schilt, al-
daer smijtende die glaesen ende veijnsteren werpende die
t innen pot ten ende  candelaers  op te straeten, jagende de
waerdinne vuijten huijse, vreesende eenige van onsen, archiers
die aldaer ter herberge waeren van hueren lijve,  upbrekende
onse  vangenisse  ende  met cra#cht  ende gewelt eenige onser
gevangens aldaer ontlatende en de daerboven een genoemt
Kaerl, zoen ende  stedehouder van Jan van Lier onsen schout
aldair grieflick  quetsende ende ter doot brengende. Dairom-
me deselve van Dongen bij onsen  bevele gedachvaert ende
opgeroepen is gewees’t voir onsen lieven getrouwen die stede-
h o u d e r  ende  luijden  van onsen Raede  in  Hol lant  omme te
andtworden op alsulcken eisch enz.” Hij is 20 juni 1513 ll.
ten eeuwighen daghe verbannen op verbuerte van zijn lijf.
Met confiscatie van zijn leengoed d e 2 w a 1 u w e en alle

hans
Highlight
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leenen en eigen goederen, met teniet doening van alle brieven
eventueel tevoren verkregen (Rekenkamer van Homlland no.
7, Wit Rufige  Register. 1516, fol. 6).

Na Pasen 1517. Wouter en Roelof gebro’eders  en Aleijt  hun
zuster, kinderen van wijlen Willem van Dongen, Adriaan
Scoemaker als man van Jen.neke  do#chter  wijlen Willems van
Dongen, Jan z’oon  van wijlen Aert van der Dussen  en van
Elisabeth dochter van wijlen Willem van Dongen, alsmede
Henrick Willem Vosz  als man van Barbara, dochter van wij-
len Symon Willemsz. van Dongen, elck hun gedeelte in een
stu.ck  lants  van 2 lopen saet gelegen in de parochie van Goerle
ter stede geheeten in die Kerkhoffsacker enz. Opgedragen aan
Henrick zoon van wijlen Roelof van Dongen (Schepenregis-
ter Tilburg en Goirle R 266, anno 1515/‘16-1517,  601.  29).

15 mei 1521. Voor schepenen van Breda quam Anthonie
Roelo  fsdr. v a n  Donghen, weduwe van Mercelis Henrick
Ko’ecxzoon  met Aert Bits, haar voogd, voor haar zelve en
Thomas van Breempt als vo’ogd  van Hendrick, Thoenken (1),
Adriaenken, Hanneken, Roelofken, Neelke,n, Thoenken (11),
Anrreken  en Mariken, alle 9 wijlen Mercelis Henrick Koecx
onmundige kinderen. Zij hebben verkocht een huis en erve
met toebehoren te Breda in de Schoolstrate en stelden als bij-
pand het huis de Arend, dat zij behouden. Voslgende  acte:
Dezelfde Anthonie, geassisteerd met Ja,n RoelofszonIe  van
Donghen,  als oom en toesiender van de 9 genoemde kinde-
ren, verkoopt ook het huis de Arend in de Schoolstrate (Vest-
brieven Breda R 428, fol. 54).

31 juli 1521. T h omas Jansz  van Dongen vermeld als oude
vader (= grootvader) van de kinderen van zijn overleden
dochter Lijsbeth uit haar huwelijk met Peter Cornelis Ian
Henricsx. de tymmerman ‘s sone.

N.B. Thomas van Dongen huwde Lijsbeth, dochter van
Cornelis IJgram  (Vestbrieven Breda R 428, fol. 66, vgl. fol.
125).

14 febr. 1522. Een huis in de Gasthuisstraat te Breda ver-
kocht aan Thomas Jansz. van Dongen (Vestbrieven Breda
R 429, fol. 27).

19 febr. 1523. Claes jansz. van Dongen verkoopt het turf-
huis van zijn s huis, hof en erve,  waar hij woont te Breda in
de Brtrgstraat  (Vestbrieven Breda R 429, fol. 149).

In juli 1523 compareert Geertruijdt  wijlen Aert Dircx m e t
Claesen van Don,gen  Jans van Do’ngen natuurlijken zoon, heur
man en voogd, en heeft verkocht een huis en hofstad in de
Ridderstrate te Breda (Idem, fol. 1’95 v.).

4 mei 1525 quam Gertruijdt  Aert Dyrx des beeldverwers-
dochter met Claesen Janssone van Donghen,  heur man en
voocht,  en verkocht een rente (Idem R 431, fol. 59).

30 okt’ober 1525. Uitspraak en accoord tussen Jan Blerinck,
schout te Ghilze  en Ginneken, en jonffr. Belia van der Dus-
sen, zijn huisvrouw. Zij heeft een dochter j,onffrou Margaretha
van Dongen, non in ~hat St. Claraklooster te Dordrecht (Idem
R 431, fol. 130 en 111).

11 maart 1528 quam  Jehenne Dyrxdocht,er  van Dongen,
weduwe wijlen Jani Claecx, met Claesen Jan Uoecx,  beur
zooa en voogd, zij $erkochten  een rente (Idem R 433, fol.
36v.).

22 september 1528. Giehs Cornelis Heijmericxz.  heeft ver-
kocht  Annen  van Donghen, nat:uerlijke  d o  c  h  te  r
wij 1 en Willem’s van Donghen,  4 Rijnsche guldens sjaers
erfcijns uit een huis in de Molenstraat (Idem R 433, fol.
101 v.).

8 juni 1530. Voor schepenen quam Claes Jansscme van
Donghen  kende ende lijde, dat Cornelis Janssone van Don-
ghen,  z i j n  brueder, na de doot van wijlen Margriet  Jan
Beckersdr., ,hoir beijder  moeder was, tegen hem gedeeld is op
een zester roghs sjaers erfpacht’s goet rop een hoeve tot Tichelt,
bynnen Breda en metten maten van Breda te leveren enz.
(Vestbrieven Breda R 435, fol, 94),

6 september 1530. Thomas en Claes g e b r u e d e r s w ij -
1 e n Jans van Donghen  z o n e n voor hun selven  en voor
Cornelis Jansz, van Dongen, hun broeder, kenden dat alsoo
Meeus Jan Ruelensz. als een erfgenaam van wijlen Kathelijn
Aeter Mertensdr.  s i jnre  moeye ,  wittige  h u i s f r o u w a s
wijlen Jans van Donghen,  zijn keur hadde  dat hij mocht heb-
gen d’een helft van den halven huize en erve of 51 R. gld.
(vo’lgens de huw. voorw. tuss#en  wijlen Jan v. D. en Kathelijn
saliger  gemaakt). Hij koos de 51 R, gld., dit wordt hem door
de erfgen.  verzekerd op genoemd $$ huis in d e  Kar-
s t r a t e (Vestbrieven Breda R 435, fol. 129 v.).

2 februari 1531. Jan Rloelofszone  van DonShen  stelt  aan
Mr. Adriaan Clincker in verband met een schuld van 17 R.
gld., die deze betaald had: een silveren riem met vergulde
beslagen en een zwert getten paternoster met 5 silveren ver-
gulden teecken ende  een silveren penninck  daer aen hangen-
de (Vestbrieven Breda R 436, fol, 16 A) .

Anno 153 1. Csmpareerde  Henrick zo,on v a n  w i j l e n
Roelof van Dongen en weduwnaar van Jutta van den Hoef/
Jansdr.  Hun kinderen waren Roelof, Lgsbeth,  Jenneke, Gerrit,
Anna en Kathelen (huwde, Wouter Wouter Henricksz.). Z i j
kregen de tocht uit een stuk land te Goerle van hun vader.
Hij was n.1, hertrouwd met Elisabeth, weduwe van Aert Jan
Aertsz. (Schepenregister Tilburg en Goirle R 279, fol. 5 v.
en fol. 28).

20 febr. 1532. Uit acte blijkt, dat wijlen Jan van Dongen,
die een huis te Breda i n d e K a r s t r a t e had, eerst huw-
de met de weduwe van Peter Cornelis ,,t y m m e r m a n” en
da’arna  met Heilwich Paluwe Gheritsdr. Kinderen waren J a n
Peter Cornelis tymmermanszone, Cornelis Pe,ter Cornelis
tymmermanszone, Claes Jansz.  van Dongen en Cornelis Jansz.
van Dongen (Vestbrieven Breda R 437, fol. 30).

Breda 4 maart 1532. Voor schepenen quam Claes Janssone
van Donghen  voir hem selven  ende  oick als gemechtich ende
in den name van Cornilisen Slootmaker als voight ende  Pete-
ren van Sint Odemer als toesiender en uten name van Cor-
‘nelis  van Dongen de Cuijpers zess w e e s k y n d e r e n ge-
heeten Cornelis, Jan, Jenneke,  Barbele, Paulyne ende  Mayken,
‘daer  moeder af is Barbele Jacopsdr., bij consentie  van den
cchoutet en den bongemeesteren, scepen ende  rade der stadt
van Berghen  opten Zo’om als opperste van alle wees#en  dec-
selven stadt van welcken voight ende  toesiender de voors.
Claes van Dongen heeft onwederroepelick macht om uten
name van de voors. weeskynderen te vercoopen ende  op, te
dragen heur gedeelte van e e n ,h u ij s e ende  erve gestaen
ende  gelegen tot B re d a in de K a r s t r a t e den
cooper daerin te vesten ende  te erven ende  de penningen af-
tomende  te ontfangen geliic dit uut mer andere blijcte  bij een
opene brieve van procuratien’besegek  metten segele ten sae-
cken der stadt van Berghen  opten Zoom voirs. wesende van
de datum opten achtsten dach in Februario anno 1531 na
Brabant. Jan Peter Cornelis Tymmermanszone voo’r hem sel-
ven en oick in name van Corn,elis Peter Cornelis Tymmer-
manszone  zijn broeder die hij hier inne vervinck hebben ver-
erft Cornelis en Jan Keijensone  $$ huys ende  erve met sijnre
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toebehoirte in’ desen doirsteken scepenbrieve begrepen, dair
inne de voirsz. Jan Peter Cornelis Tymmermanszone met Cor-
nelis zijn broeder de vijer  zesten deele, de voors, Claes van
Dongen een zesjten  deel ende  lCornelis  van Dongen k y n -
d ere n het ses#te  zestendeel hadden soe wij verst’onden  tot
alsulcke stadt gestaen ende  gelegen ende  voirt in litteren
transfix, welck x huijs  ende  erve voirsz. de vercoiperen voir-
genoemt elck in den name als voir geloefde te vrijen met 3
Rijnsgulden tot XL groolten  Vlaems erfcijns  te lossen met 50
Rijnsgulden Meeus Jan Ruetensz., met noch zess loipen rogh
erfpacht met 10 stuvers ende $$ oirt stuvers erfcijns  ende  met
20 stuvers sjaers lijftocht ten lijve van Heijlwich Jans van
Donghen  wedue dair jaerlicx uutgaen sonder enigen anderen
tosten.  Behoudelic ‘dat x huijs  ende  erve  voirsz. mede pant
ende  onderpant bliven sal nae uijtwijsen van desen  doirste-
ken scepenbrieven  gevest. Actum anno XV: XxX11  vyer dage
in Meerte.  Datum transfix 1493, 8 Martij (Vestbrieven Breda
R 437, fol. 37, 37 v,).

26 september 1532. Voor schepenen quam Cornelie Wem-
mer Sweertsdr. d i e m en n o e m t Cornelie van Dongen,
weduwe wijlen W?llem Rombouts, met Clornelis Willem Rots
boutsz., hueren  zoon ,en voicht, kende ende  lijde dat Jonffrou
Adriana Monricx, weduwe wijlen Joost van Daelhem, tander
tijden wijlen Jonffrou Cornelien van Daelhem alias van Don-
gen, des voolrs.  Cornelien moeder was, deuchdelick bynnen
hueren  leven bataelt heeft de somme van 300 R. gld. ‘t stuck
tot XL grooten  Vlaems eens te weten de 200 R. gld. daer off
tot lossinge van zekere vyer zester noghs sjaers, die de voors.
jonffr.  Adriane, weduwe wijlen Joost van Daelhem achtervol-
gens zekere appointemente tusschen haer en joncker  Roelof
en de voors. wijlen juffr.  Cornelien van Dongen aengegaen.
Resterende 100 gld. van verlopen pacht. Volgt een verklaring
doo’r  J r . R oe o van Daelhem wijlen Joòsten van Daelhem1 f
sone, voor hem zelf en namens voorn. jonffr. Adriane  sijn
moeder en in name van de wetti’ge kinderen van wijlen jonf-
frouwe Josyne van Daelhem zijnre zuster, dat nu alle geschil-
len tussen hen en Cornelie W. Sw.dr. alias Cornelie v. Dongen
over de niet beholo’rlijke  afrekening van Joost van Dongen sal.
met diens zuster Cornelie van Dongen (gehuwd met Wem’mer
Sweerts) zijn opgelost (Vestbrieven Breda R 437, fol. 130 v.
- 1 3 1 ) .

27 sept. 1532. Uit deze acte blijkt, dat de in vorige acte
genoemde Jonker Roelof van Dalem de oom en voogd was van
Hendryna Justiniany en Glaudijn Justinia#ny,  kinderen van zijn
overleden zuster j#onffr.  Josyna van Daelhem en van haar
eveneens overleden echtgen,oot  Steven Justiniany ( Idem R
437, fol.  131-131 v.,  132 v.).

13 april 15,33.  Elisabeth, dochter van wijlen Jan Hessels,
weduwe van Alert zoon van wijlen Jan Noeyens, nU vermeld
als echtgenote van Henrick, z o o n  v a n  w i j l e n  R o e l o f
van Dongen.

Elisabeth en Hendrick Roelofsz. van, Dongen komen ook
voor anno 1535 en 1539.

In 1535 komt ook voor Roeloof,  de zoon uit zijn vorige
huwelijk (Schepenregister Tilburg en Goirle R 281, fol. 7; R
282, fol. 68, en R 286, fol. 47v.).

18 juni 1533. Sprake van een rente destijds door jonffrouw
A d r i a n a  Monninckx  met joncker Roelof van Daelhem e n
jonffr. Josijna van Daelhem, heur zoon en dochter, verkocht
aan de 3 doch#ters  van wijlen Pauwels van Nassau en verze-
kerd op de hoeve L i c h t e n b e r c h, gelegen onder Dongen

ten dele onder Tilborg  (Vestbrieven Breda R 438, fol. 92 v.-
93) .

2 april 1534. Verklaring vomor schepenen van Breda door
Jonffrou Belye van der Dussen,  eerst weduwe van Willem van
Do’nghen,  dat haar zoon Willem van Donghe,n,  zo voor zich
zelf als voor de nagelaten kinderen van Jan van’ Donghen  (zijn
broeder) en die van Francisca  (zijn zuster), toestemt in de
verkoop van 2 bunders grond onder Sevenbergen, die zij en
hun moeder gezamenlijk bezitten. Belye wan der Dussen  staat
hun als vergoeding daarvoor haar helft ,in 1% morgen moer-
grond onder S g r e v e 1 d u i n af (Vestbrieven Breda R 439,
fol. 55).

7 oktober 1534. Is gecomen  J’oncker  Roelof van Daelhem
alias van Donghen  namens jonffr. Elisabeth Cruesinck, si jne
huijsfrouw, en oick namens w’ij 1 e n Jacob Cruesinck k i n d,
wonende te Haerlem. Hij machtigde Loys van Rammeloo e n
Maximilaan Carees, zijn neven, wonende te Brussel. (Vest-
brieven Breda R 804, fol. 35).

4 januari 1536. Transport voor schepenen van Breda door
Cla.udius Justiniani en zijn zuster Hendrijne, geassisteerd door
hun oo(m  ljonker  Roelof van Daelhem en de schout van Breda
ridder Jan van den Wijngaarden ‘(als voogden), van een. huis
in de Veterstraat, dat zij van hun moeder geërfd hebben. Hun
moeder had het gekocht uit de boedel van heer Hienonymus
van Oosterzeel, priester en kanunnik te Breda. Transpo’rt  aan
Johan van Ocron en Nicolaas d:Obbremond,  heer van Rem-
baucourt, hofmeester van graaf Hendrik van Nassau.

Idem 30 sept. 1536 (Vestbrieven Breda R 441, fol. 120 V.

en 121).
20 maart 1536. Vermeld voo’r  de Vierschaar van Gorinchem:

Walraven (Roelofsz.?)  van Dalem, heer tot Spijk.

5 april 1537. Minnelijke schikking tuss’en  Heer Roelof van
Daelhem en Claudius Justiniani en zijn zuster Hendriina  be-
treffende de pretentiën die laatstgenoemden zouden kunnen
doen gelden op de heerlijkheid van Dongen, als erfgenamen
van hun moeder Josyne van DaeZhem,  welke heerlijkheid door
de graaf van Nassau geconfiskeerd  was, die daarvo’or aan
Joncker Roelof van Daelhem bij appointement  schadel’oosstel-
ling verleend had (Vestbrieven Breda R 442, fol. 57 v.).

25 februari 1538. Frans van Dongen Anthonis van Don-
gen’s zoon verkoopt 2 R. gld. jaarlijks uit zijn huis en erf met
toebehoren en ,,mitten pleine oft erve daeraen liggende te
B r e d a  i n  d e K a r s t r a t-e” naast Cornelis Jan Keijen
weduwe en erfgenamen huis en erve aan de Zuidzijde en Cor-
nelis  Pauwels de Koek weduwe huis aan de Noordzijde.

N.B. Vgl. acte van 22 april 1545 wanneer Cornelia, dochter
van bovengenoemde Cornelis Jan Keijen,  ,,noch nyet bejaerd
zijnde” met haar moeder hun huis verk’open,  aan Frans An-
thonisz. van Dongen ,,d e c 1 e e r m a e c k e r”, die zelf het
naastgelegen. hem. behorende huis overdraagt aan Ysbrant
Claesz. (Vestbrieven Breda R 443, 601.  44 v.-45, en R 450,
f,ol. 99) .

Anno 1540. Lijsbeth weduwe van Goyaert Gielis Miohielsz.,
dochter van Henrick zoon wijlen Roelofszt  van Dongen, draagt
aan haar wettige kinderen (Aert en Lijsbeth)  de tocht op in
een huis en hof te Tilburg op Velthoven. Goyaert had ook
kinderen uit zijn eerste huwelijk met Kathel+  Jan Naesdr. e n
uit zijn tweede huwelijk met Maria Gerrit Goesensdr. Voogd
der kinderen is Roelof Hendriksz. van Dongen. (Schepenpro-
tocol Tilburg en Goirle R 287, fol. 46 v.).

Anno 1543. Henrick z o o n w ij 1 e n Roeloff  van Dongen
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en Lìjsbeth  zijn vrouw, dochter van wijlen Jan Hessels, teste- lens van Dongen, dochter wijlen Jans van Dongen, h e u r e
ren. Zij begunstigen de kinderen van Lijsbeth  uit haar eerder I dochter, ende  van Vicfor van Dixmuyden, heuren man ende
huwelijk met Aert Jan Aertsz.  Genoemd wordt een huizinge
op de Hoochstraat te Omterwijck  (Idem R 290, fol. 62).

1 mlomber,  voir dewelcke de voirgen. jonffrou Magdalena  van

25 april 1544. Voor schepenen van Breda quamen  Joncker

1 H,agenauwe  mits dien hem sterck  maeckt ende  deselve ver-
vmg Henrick Rutgheerszone van den Vlieth, schoutet tot

Roelof  van Daelhem in een parthije en Meester Yman  Cor- Dongen als voight en in de name van Adam, w ij 1 en Merten

nelissone, schepen tot  Zierickzee,  ten andere. Yman  w a s Willemsz, z o o n s, onbejaert zoon, daer moeder af was wijlen

Roelof 10010  Karolusgulden schuldig ter zake van zijn huij- Jozyne van Dongen w ij 1 e n Jans van Dongen dochter en de

singe  te Breda in de Veterstrate, eertijds dsoor  Iman van Roelof voirgen. Henrick Rutgheersz,one  van der Vlieth samentlick in

gekolcht. A f k o o p van de rechten van Roelof (Vestbrieven den name van Anne van Dongen oick dochter wijlen Jans van

Breda R 449 nieuw 890, f,ol. 107). Dlongen,  die zekeren tijt buijten slants is geweest, zoo da’t men

13 april 1545. Compareerde Claes _/ansz. van Dongen, ge-
nyet en weet weder dezelve noch in leven is oft nyet, voir

huwd geweeslt  met wijlen Mechfelt  Jansdr. van Asbeeck, ,,cor-
welcke  Anne van Dongen in hoeverre zij noch in leven is, de

telings geleden overleden”. Zij hadden een zo’on  Peter en een voirgen. jonffrou Magdalena van Hagenauwe en Henrick van

dochter Jenneke, gehuwd met Mercelis Dirksz. van Hedel. E r
der Vlieth noch als erfgenamen van wijlen Anna van Dongen

is sprake  van een huis ,  er f  en  hofken te  Breda  aan  de
n a t u e r l i c k  d o  c  h  t e  r w a s  w i j l e n  Willem’s v a n

H a e g h d i j c k , kort geleden door Claes van Dongen ge-
Dongen en van Christoff e van Dongen heuren brueder zoo1

kocht (Vestbrieven Breda R 450, fol. 86 v.-87).
wij verstonden in d’een parthije, en Jacop  Adryaen Dyrx

Anno 1550. Opdracht aan Elisabeth ( w e d u w e  Aerf Jan
zoons des Molenaerszoon woonende tot Etten in d’andere.

Aerfsz.,  nu /hertrouwd met Henrick zoon van wijlen Ro’elof
Het qing over een rente van 4 gld., eertijts  bij Gielis Heyme-

uan Dongen) van een stuk land te Goerle ,,den  Clloo’t”  (Sche-
ricx ‘de voors. A.nne van Dolnpen  natuerlicke dochter van

penregister Tilburg en Golirle  no. 296, fol. 33).
Willem van Dongen, verkocht v,olgens schepenbrief Breda en

Anno, 1553. Vermeld in een acte: Woelof  aoon van wijlen
in den Hage  22 sept. 1528, Er werd een financiële regeling

Henrick Roelorfsz. van Dongen met Lijsbefh,  wed. Aert Jan
getroffen (Vestbrieven Breda R 462, fol. 61-62v.).

A,ertsz., Wo’uter  W,outer  Henricksz. (gehuwd met Kafherina
7 maart 1561. Enghbrecht  Stoffel Petersz.  van Dongen e n

van Dongen) voo,r hem zelve jen voor Aerden  Fransz.  Verhoef
zijn vrouw Wilhelma, do’chter van wijlen Henrick Symons va,n

(van Go’rinchem,  gehuwd met Janneke  van Do’ngen)  en voor
Gh’lI ze en van Jenneke Cornelis Willem Daemsdr. kopen een

Lambrecht  Mr. Lambrecht  van der Voirfzoon  (gehuwd met
huis uit de erfenis van Henrick Symo,nsz.  van Ghilze (Vest-

Jenneke van Dongen). Er is sprake van hun versterf binnen
brieven Breda R 466, fol. 42 v.-43).

en1 binten G#oirle  (Idem R, 299, fol. 5 v.).
15 december 1561. Peter Claes Jansz.  van Donghen  ,,cuij-

20 september 1550. Vermeld worden wijlen Stoffel en wijlen
per” verkoopt voor 192. Kar. gld. een huis en erf te Breda,

Jasperina  (echtgenolte  van Jacob Petersz. van Ghilse, schoen-
genaamd de Meere op de Haeghdijck. Hij was gehuwd, met

maker in de Gas#thuisstrast  te Breda),  kinderen van Peter
Marie Cornelis Jansdr. (Vestbrieven Breda R 466, fol. 194).

{ansz. van Do,ngen  en Kafhelijn  Hendricksdochter van Ghîlze.
18 Ijanuari 1565. Voor schepenen van Breda quam jonffrou

Zowel SSO~~ 2 1 J p erina hadden kinderen nagelaten (Vest-
Quirijne Cornel’is  Dyrxdochfer,  weduwe wi j len  Peter s  van

e a s as
brieven Breda R 455, ,fol. 153 v.-154).

Dalem, met Godert Jansz.  schreijnwercker  heuren momber

15 februari 1552. Compareerde Elngele Jansdr.  van .&nne,
heur mit recht gegeven. zij spreekt over 25 Karolus gld.,

weduwe wijlen Anthonys  Dirksz. van Donghen,  met F r a n s
geleend (?)  door haar overleden man (Vestbrieven Breda R

van Dolnghen  heur zoon, oick voor hem selven, zij [hebben
470, fol. 15).

verkocht aan heer Joost Erenbout  Doirnicxzoon, priester, ca-
5 januari 1566. Compareerde joffr. Quirina va.n der Goes,

pellaen der kercke van Breda 40 st.  erfti jns (Ves’tbrieven
weduwe van P’eter van Dalem, met haar zonen Ctornelis van

Breda R 457, fol. 25 v.).
Dalem  en Lodewijk van Dalem (Vestbrieven Breda R 811,
fol .  2  v . -3) .

Anno 1552, Peter Cla.esz. van Dongen enerzijds en Jenneke
Claesdr. van Dongen, zijn zuster, echtgenote van Mercelis

17 september 1566 compareerde  Agneete Dyrcxdr. van

Dirck Mercelisz.  van Hedel , ,de  bee ldsni jder”  anderzi jds ,
Cuijck,  weduwe van wijlen Dirc Jacop Mathijsz., poorteresse

deelden de erfenis van hun overleden moeder Mechfeld  Jansdr.
van Breda, vermaakte o.a. legaten aan de kinderen van haar

van Aesbeeck. Peter erfde het huis de Meere aan de H a e g h -
overleden zuster Cornelia (van Cuijck), gehuwd met Willem

d ij c k te Breda, 1ennek.e enige erfpachten (Vestbrieven Bre-
v a n  D o n g e n ,  te  weten:  Balthazar,  Willem, Hefjlwich  e n

da R 457, fol. 53 v.-54).
Anna (met ,lazarije  besmet)- (Gemeente archief Breda R 1114,
fol. 42).

2 2  m a a r t  1 5 5 2 .  Pachtb’rief d’oor  C o r n e l i s  J a n  C,ornelis
Sprangenzone, als pachtende van heer Roelof van Daelhem

9 januari 1571 wordt vermeld wijlen heer Roeloff  van Dael-
hem ridder, eertijds gehuwd met vrouwe Anna van Berchem,

ridder en diens nicht jonffr. Hendryna Justiniany  de hoeve die nu de echtgenote is van Jonker Jan van #der  Dilft  en de
geheijten L i c ‘h t e n b e r c h, dicht bij Tilburg. De grote hoeve L i c h t e n b e r g onder D,ongen verpacht (Vestbrie-
kamer behouden den  verhuurders aan zich. Verhuurd voor 12 ven Breda R 477, fol. 119 v.-120).
jaar voor 60. Karolusguldens  ad 40 gr. Vlaams en enige lasten
als vrij vervoer voor, de verhuurders 3 X per jaar naar ‘s-Her-  ’

7 februari 1577. Voor schepenen van Breda quam Corn,elis

togenbosch en 6 X per jaar naar Breda (Vesltbrieven  Breda
jansz. van Don’gen, Marck, Adriaen en Jan gebroederen, des-

R 457, fol. 126 v.+29) e
selven Cornelis Jansz. van Dongen zonen, en Kafhelijn  der
voorn. Cornelis  van Dongendr.,  geassisteerd met Marck haar

19 maart 1557. Vo’or  schepenen quamen  jonffrou Magda- broeder. Bovendien Marck  nog voor Marie zijn zuster. Van
lena van Hagenauwe mit Henricken Henrick Faeszomne  heuren welke genoemde kinderen moeder was wijlen Marie Marck
voight, als bij transport d’acte hebbende van j#onffrou  Magda- ( Jan Reijnsdr. Met consent van de weesmeesters d.d. 4 febr..
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1575 verkoop van het huis en de Kolve te Breda in de Lange
Brugstraat voor de somma van 342 Kar. gld. Het #huis was
belast met eni’ge  renten o.a. Lijnken  van Dongen 4 Kar. gld.
(Vestbrieven Breda R 481 fol. 26).

4 augustus 1579. Minnelijke schikking tussen ]ehenne  An-
dries A.ertsdochter,  weduwe van wijlen Adriaen Peterszoon
van Dongen, en Willemen  Lambrechts  Jooszone haar voogd
enerzijds en Anssem,  zoon van wijlen Adriaen Petersz. van
Dongen en zijn zuster IJd e van Dongen Adriaen Peterszdr.,
gehuwd met Claes Merten Claeszone, anderzijds. Gemeen-
schappelijk bezit blijft een stuk land in Lovendijk (Vestbrie-
ven Breda R 483, fol. 142).

Anno 1580 blijkt dat Cornelis van Dalem is gestorven, zijn
weduwe Beatrix van Liedekercke is hertrouwd met Loys van
Zonzeel.  Voor zijn minderjarige zoon Vredevorst van Dalen1
is vo#ogd de oo’m Lodewijk van Dalem, broeder van Cornelis
(Vestbrieven Breda R 484, fol. 35 v.-36).

25 oktober 1585. Schuldbekentenis van Cornelis Gherit
IJgrams  ten behoeve van Cornelie Gherit Jansdr. van Dongen
(Vestbrieven Bsreda  R 487, fol. 97).

19 maart 1588, Voor schepenen van Breda compareerde
jonffr. Elisabeth Lemmens weduwe van Mr. Christiaen Pier-
mans, licentiaat in de rechten ende  griffier deser stede Breda
was, met Mr. Jan Piermans, heur zone, en deze o’ok namens
Henrick Gi,elis V’ennincx  son’e  ende  Cornelia Peter Jan Lam-
brecht Hulshoutsdr. zijn huijsvrouw,  weduwe eertijds wijlen
Jan ja,n Cornelisaone van Dongen (procurat ie  schepenen
Dongen 18 maart 1588).

Moeder en zoon stellen zich borg voor yZ en Mr, Jan Pier-
mans na’mens  H. G. Vennincx vo’or de resterende helft voor
Cornelis van Dongen, secretaris der vrijheid van Roosendaal,
zijn zoon en schoonzoon respectievelijk voor het Rentmees-
terschap van mijn Heer de Commandeur van der Braecken
ende  van Henegouwe in het quartier  van Breda, dat hij op
heden aanvaardt (Vestbrieven Breda R 489, fol. 36-36 v.).

14 februari 1589. Embrecht Stoffel  Petersi.  van Dongen,
te Teteringen wonende, erkent 93 Karolusguldens schuldig te
zijn aan Peter van Alphen, onze medeschepen, in de naam en
ten behoeve van zijn kinderen daar moeder -van was wijlen
Adriana Cornelis Cheeuwsdr. (Vestbrieven Breda R 490, fol.
14 v.).

24 november 1589. Guillaem van Wamel  en Jan Vits als
voogden gesteld over Vredevorst van Dalem, zoon van wijlen
Cornelis van Dalem en Beatrix van Liedekercke. Er is sprake
van een, oud co’ntract  met de voogden d.d. 7 februari 1587
voor weesmeesters van Antwerpen: Vredevorst was toen met
,,vremde  siecte  b’esmet”.

Op 6 nov. 1591 blijkt Vredevorst van Dalem 19 jaar oud
te zijn en is hij woonachtig te Antwerpen; de weesmeesters
te Breda zullen zijn renten uit Oud-Vossemeer ontvangen en
beheren (Weeskamer Breda no. 448~ en 447 A, f,ol. 6).

10 oktober 1590. Schuldbekentenis van Anna Henricx van
Dlongendr., weduwe wijlen Henrick Henrick Snoeys soo8ns,
inwoons#ter  van Breda (Vesltbrieven  Breda R 491, fol. 119).

16 juni 1592. Schuldbekenterns  ten bedrage van 75 Kar.
gld., afgegeven door Lijske,  weduwe van Aert Jansz. van
Dongen. Haar kinderen waren Jenneke va.n Do#ngen,  (gehuwd
met Cornelis Pieter Gerytsz., Adriaen van Dongen en Soetken
van Dongen (Vestbrieven Breda R 493, f’ol. 103 v.) .

29 oktober 1592. Ian Cornelisz. van Dongen, gehuwd met
Magdalena Peters van Oeschdochter, wonende ,op ‘t Ginne-
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ksenseijnde  te Breda, erkent 126 Car’olusguldens  schuldig te
zijn aan Wouter Cornelis Maatensz. (Vestbrieven Breda R
493, fol. 168).

21 januari 1594. Overdracht van een rentebrief door md’eer-
same Willem Willemsz. van Dongen als mede-erfgenaam in
de nagelaten goederen van wijlen Agneta  Dyrcxdr. van
Cuijck, weduwe van Dyrck Jacop Mathijsz. (Vestbrieven Bre-
da R 495, fol.  11-11 v.).

17 maart 1594. Balthasar Wil lem Willems v#an D o n g e n
sone verkoopt aan Jan Peter Jan Go’dertsz.  de jonge 6 R. gld.
‘s jaars erfcijns, hem aangekomen van zijn tante A g n e s
Dyrxdr. van Cuijck,  weduwe van Dirck  Jacop Matthijsz.(Vest-
brieven Breda R 495, fol. 55).

3 1 c.kt#ober  1596. Transp0r.t  voor schepenen van Breda d’oor
Jan, zoon van wijlen Cornelis Willemsz. van Dongen, ten be-
hoeve van Anne ,Sebastiaen Alaert Dirvendochter, weduwe
van Anthonis Anthonis Sgrauwenzoon, van een jaarlijkse erf-
cijns vann 17 Carolusguldens gaande uit een huis genaamd
de Est gelegen in het Ginnekenseinde, dat hem en zijn twee
broeders Adriaan en Willem en zijn zuster Cornelie van zijn
ouders aangekomen was (Vestbrieven Breda R 497, fol.
132 v.).

9 december 1598. Transport voor schepenen van Breda door
Adriaan Cornelis Willemsz. van,  Dongenzone en zijn broeder
Willem, benevens zijn zuster Cornelie, gehuwd met Cornelis
Henrick Loeyerszone, aan hun broeder 1a.n Cornelis Rom-
boutszo,ne  van hun aandeel in het huis,  d’Est ‘gelegen :te Breda
in de Ginnekenstraat, dat hun van hun vader aangekomen
was. Nlamens Willem en Cornelie trad Wouter Cornelis Mer-
tens van Rijckevorssel als gemachtigde op (Vestbrieven Bre-
da R 498, fol. 277v. ) .

Breda 13 januari 1609. In een acte koNmen voor Jan van
Dolngen,  Jenneke  van Dongen (gehuwd met Lenaert Laurijs
Lenaersz. van Bavel), Elisabeth van Dongen (gehuwd met
Willem Sto@elsz.  Buijs), Hendrick  van Dongen (over leden) ,
Jacob van Dongen (overleden) en Mayken van Dongen, alle
6 kinderen van Embrecht Stoffelsz. van Dongen (Vestbrieven
Breda R 508, fol. 13).

Anno 1609. Voor schepenen compareren Anneke Hercules
Justinianydr. met Zacharias  de  Wes,te,  luitenant van de
compagnie van capitein Samuel Casembroot, heuren man en
voogd, en haar zuster Henrica, beiden kinderen van Hercules
lustiniany  en Elisabeth Wil lem Mathijsz .  van Dirvendr.
(overleden) (Vestbrieven Breda R 508, fol. 117).

5 mei 1615. Compareerde voor schepenen te Terheide
Jonckheer  Vredevorst van D,alem, wonende tot  Ginneken
(Breda,  Rech,t. Arch.  R 641).

4 8 .  G e n e a l o g i e  V a n  D a l e m - V a n  D o n g e n

De oudste gegevens over het geslacht Van Dalem z i j n
uiterst vaag. Heer Floris van Dalem, die vermeld wordt in
1255, was vermoedelijk een broeder van Herbaren  van de
Lede 1227-1243, de stamvader van het geslacht Van Arkel.
(Nederl. Leeuw jrg. 1954, kol. 211). In het archief van de
Nassause Domeinraad, 2 delen in 10 banden, uitgegeven door
mej. Dr. S. W. A. D rossaers, kunnen we de stamreeks V a n
Dalem na Roelof, vermeld 1336-1360 (-i_ 1361) , gemakkelijk
overzien. Doch wie Roelof’s vader was, wordt nergens aan-
gegeven. Ook in de hiervoor vermelde aantekeningen komen
we ‘enkele Van Dalem’s tegen, van wie het familieverband ons
niet duidelijk is n.1.:
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Jan van Dalem Ghisebrechfsz.  van Beest 1330 en zijn zoon
Ghijsbrecht Jansz. van Dalem in 1353.

Verder Beha, dochter van Floris van Dalem, echtgenote
van Bartholomeus Petersz. van Bleskensgrave in 1363.

Voomrts  Herberen  in 1384, die een neef was van Dirc van
Hodenpijl.

De op 24 april 1460 voorkomende Herberen  is ook niet in
genealogisch verband onder te brengen.

In de archlieven  van de Nassause Domeinraad vinden wij
vo’orts nolg  een Arnt van Daiem, die op 1 april 1388 een uiter-
waard in Scimmenoert, geheten de Inlaghe, overdroeg aan Jan
heer van Dalem (reg. 788, deel 1 b. 2).

In het leenregister van Gelre, uitheemse lenen pag. 63,
lezen we anno 1326 over 10 £ ‘s jaers an de helft van den
huijse  te Gorinchem an der Noorder enmde gemeten, dat was
Jans van Dalem, heft Florens v,an Dalem. Een, Floris van
Dalem, schepen van Gorinchem, zegelde 1324 met een lelie
(Rechtsbronnen van Gorinchem no. 14). Abraham Kemp
vermeldt (Leven der Doorluchtige Heeren van Arkel, blz. 67),
dat in 1330 heer Ftoris van D’alem stierf ,,en dat quam weer
aan Arkel”.

K’ortom, de gegevens uit de veertiende eeuw zijn uiterst
vaag en kunnen moeilijk worden gerangschikt.

Roelof van Dalem (8-f  1361) moet een broeder Jan gehad
hebben, diens zoon Laurens van D.alem  Ja.nsz.  zegelde nl. op
28 o’kt’ober  1360 een, oo’rkonde  ten behoeve van Willem van
Dalem, heer van Donghen  (t 1422), de zoon van Roelof, I n
deze oorkonde heet Laurens de neef van Willem (Nass. Dom.
1 reg. 593). We treffen Laurens in 1391 aan als schepen  van
Wo’udrichem.  Zijn echtgenote, een zekere Weyborch, werd
op 15 augustus 1369 beleend met 7 morgen land aan de lage
zijde van de Werken, strekkende vandaar tot de Oude Vijsen
(Nass. Dom. 1 L 25).

De geregelde stamreeks,  vangt dus aan met:
1. Roelof van Dalem ridder, beleend te Sleeuwijk 1336,

baljuw van Zuid-Holland 1346, ,tr. Beatrix van Duiven-
voorde, bastaarddochter van Willem van Duivenvoorde
bijgenaamd Snickerieme, heer van Oosterhout, en van
Aleijt Oemencs, uit Brussel. Deze Beatrix werd omp 20
juni 1346 door keizerin Margaretha, gravin van Hene-
gouwen en Holland, voor 250 pond zwarte tournooizen
jaarlijks, geves,tigd  #op de tol te Ammers en door Beatrix
gekocht van Dieric van Mathenesse, beleend met het
goed van de Zwaluen, zoals Gherit van Wieldrecht
dat aan haar vader had o’pgedragen  (Nas#s.  Dom. 1 reg.
399). Op 22 mei 1350 kocbten Ro’elof  en zijn vrouw
Beatrix van haar vader Snickerieme zijn woning te Don-
ghen, de lage rechtspraak tost 5 schellingen en 69 bunder
347% roede land aldaar en te Gilze,  als leen van {haar
vader. Na Snickeri.eme’s dood ( 12 aug. 1353) waren er
blijkbaar strubbelingen over ,de h e er 1 ij k h e i d v a n
D o n g e n , waarop ook Beatrix’ broeder Willem aan-
spraak maakte. .Op 31 mei 1354 beloofde Roelof a a n
Jan II van Polanen, ‘dat wanneer deze he,t met Willem
van O(osferhout,  eens zou wo#rden, hij hem zijn woning te
Brussel zou geven, op voorwaarde dat Jan van Polanen
hem erfelijk met de heerlijkheid Donghen zou belenen.
Daarna sloten Jan II v,an  Polanen en heer Willem van
Oosterhout een’ overeenkomst: Willem zou de .heerlijk-
heid Oosterhout en het huis te Strijmen  van Jan ZZ in leen
krijgen en het leenheersdhap van Donghen aan Jan ZZ
overgeven. Deze overeenkomst werd 17 juni 1354 o.a.
mede bezegeld door Roelof van Dalem, Diederic en Peter
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zonen van Snickerieme en Philips en Diederic van Po-
lanen.
Roelof van Dalem koos ,evenals  zijn schoonvader de zijde
der Hoeken. Tegen betaling van 2500 schilden kreeg hij
2 maart 1355 van graaf Willem V al zijn goederen terug.
Heer Jan van Arkel moest 16 april d.a.v. ook de in be-
slag genomen goederen van RoeldJ van Dalem in Hol-
land, Altena en Dalem teruggeven. Tenslotte werd
Roelof’s zoon Willem van Dalem op 24 sept. 1357 door
Jan 11 van Polanen met de heerlijkheid Donghen beleend,
hetgeen 16 febr. 1360 nog eens werd bevestigd. Heer
Willem wan Oosterhout ontving als vergoeding op 12
april d.a.v. van Roelof 350 brugse schilden.
Inmiddels ging het blijkbaar met de gezondheid van Roelof
minder goed: 26 januari 1360 verzoekt hij hem te veront-
schuldigen, omdat hij nliet te Luik kan verschijnen, even-
eens 8 mei d.a.v. als hij door ziekte is verhinderd om te
komen. Op 27 juni wo’rdt d’oor schepenen van Woudri-
chem geoorkond, dat Roelof’s echtgenote en kinderen zich
ook na zijn dood zullen houden aan de verdeling van zijn
goederen. Op 19 maart 1361 legden enkele personen op
Roelof’s verzoek no’g  een verklaring af, doch vóór 15
sept. 1361 was Roelof van Dalem overleden ( Arch.  Nass.
Domeinraad 1 band 2, reg. 503, 505, 512, 518, 558, 559,
587, 588, 585, 589, 592, 599, 606). Volgens het necro-
logium van Smint Servaes te Utrecht s#tierf  hij in juni 1361.
Beatrix van Duivenv’oorde  was,  op 25 nov. 1387 nog in
leven (Arch.  Nass. Dom. 1, 2 reg. 785).

Kinderen:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

WilZem, volgt 11.
Aleid van Dalem, t 19 febr. 1376 (necrol.~  St. Ser-
vaes), tr. heer Offe  v.an  Ghellichem, t 3 maart 1375
(Necrol. St. Servaes). Zij wosrden  27 juni 13860 ge-
noemd bij de verdeling van haar vaders goederen.
EZseben,e  van Dalem, i_ na 17 febr. 1415, tr. 1’ (huw.
vo’orw. 29 nov. 1363) Gijsbrechf van Heukelom  ridder
(vgl. Hoofdstuk 1, 4 3) ; tr. 2’ vóór 16 april 1383
heer Paulus van Haesfrecht,  iheer  van Loon mop Zand,
Tilburg, Goirle, Drunen en Gansoyen, tresorier van
Holland 1393-1394, + tussen 1398 en 1404 ‘(vgl.
Hoofdstuk 11, 4 6).
Elisabeth van Dalem, -f 12 juli 1368 (Necrol. St. Ser-
vaes), tr. . . . . . . . . . van Wisschel en komt voor op 27
juni 1360 met haar zoon Robbrecht van Wisschel bij
de verdeling van de goederen van haar vader.
Ch.ristina van Dalem, non te Sint Servaes in Utrecht,
j- 12 januari 1402 (Necrol.  St. Servaes). Zij erfde
inkomsten uit het veer te Dalem.
Jan van Dalem, erfde volgens de regeling die op 27
juni 1360 werd getroffen, de vaderlijke goederen in
het land van Altena. Hij verhuurde 23 juni 1377 aan
zijn moeder een huis te Geertruidenberg, voor 12 pen-
ningen hollands jaarlijks (Arch, Nass. Dom. 1 b 2
reg. 722).
Zoon:

Roelof van Dalem Janszoon, schepen van Dalem,
zegelde 27 mei 1394 een oorkonde (Arch.  Nass.
Dom. 1 b 2 reg. 824).
N.B. Of enkele Van Dalem’s ook’ uit deze tak
stammen, valt voorlopig niet uit te maken.

Floris van Dalem, droeg 21 mei 1360 met zijn vader
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Tabel V.
V a n  D a l e m  - Va,n Dsongen.

Roelof van Dalem, t 1361,
X

Beatrix bastaarddr.  van Wdlem  vu(111,  DGvenvoorde,  t na 1357.

I
I-

Willem,, heer van Dongen, Jan, Floris,
t 1422, 1360-1377. t 1376,

X
1. B,adeloge  B$ie;
2. Elisabeth de Jonghe; I

Ave

3. 1386 Sophia v#an Salmea. Roelof Ja?~sz., :
1394. Van Dalem van Rijswijk.

l
b.

Ezcelken
1360

I I
UK 2: Jan ‘Uan,  Ghilse, Florris, Jan, Roelof ex 3: Willem, Roelof, Jan,

1397-1452. 1397. 1397, 1397-1408. heer van Zwaluwe heer van Dongen, heer van Zwaluwe,
x B en Dongen, t 1479, t 1440-1448,

AZijt t 1438. X X
Willem. Simon.sdr. Jutta van 1. Catharina  van Besoyen;

I

Dyemerbroeck. 2. Margtiet  van Haren,

I
t na 1478.

b. I
Willem Joost,

1432-1478. heer van Dongen
(verbeurd verkleard  1500),

t na 1514,
X

Aariana Monrix.

I
I I

Roelof, h.
t 1556-1563, Jan,

X t (olltlloofd)  1499
1.  EliUabeth  CroesGnck, X
2. Anna van Berchem, IJve Powwels,

t na 1571. t na 1501.
kinderloos.

I
I I

Jan, Willem, Roelof,
heer van Zwaluwe, heer van Zwaluwe, 1478-1503.

t 1479-1480, t 1500-1503,
X X

Maria Ruijchrook Belye wn der Dussen.
van de Werve. t na 1536.

I
I I

Jan, Willem, b. Jan,
heer van Zwaluwe, 1534-1541, Christoffel, 1521-1531.

geb. f 1488, X t vóór 1557.
verbannen 1513, Ccvrnelia

t vóór 1534, van Cw(jck.
X

Magdalena
van Ha.gewwu.

I
3 dochters.

I I
Balthazar, Will+
1566-1594. 1566-1594.

aan ‘heer Willem van Oosterhout 10 morgen land op,
geheten de Cruijskampen, te Rijswijk. Bij de verdeling
van de goederen op 27 juni d.a.v. kreeg hij de bezit-
tingen  in D a 1 e m, S t a d e  e n  S a m m e n o o r d ,
beneven  het Slijcoort. Hij werd 23 mei 1362 (beleend
met 9 m’ocgen. land in Dalem, geheten des Rovers
Kijndersland (Arch. Nass. Dom. 11 b 2, reg 304).

1394 land kocht  te Monsterkerck en op 3 mei 1398
met vijf gewapende mannen door Albrecht van
Beieren werd opgeroepen tegen de Friezen (Van
Mieris  111, 573). Op 31 okt. 1405 kreeg hij van
graaf Willem VI als vergoeding voor schade ge-
leden in de Arkelse oorlog 25 Engelse nobelen  ‘s
jaars, uit de verbeurd verklaarde goederen van Jan

Hij stierf volgens het necrologium  van St. Servaes in
juli 1376. Zijn weduwe Ave kom,t nog voor ,op 28
maart 1387 (Arch.  Nass. Domeinr.  1 b 2, reg. 777).

Hun kinderen wareri vermoedelijk:
A. Jan van Dalem Ftdrisz. ridder, rentmeester van

heer Tan van Blois, maakte 29 okt. 1386 huwe-
lijkse’voorwaarden mgt Margriet, dochter van Jatz
van Brake1 heer Ricoudsz.  (Arch. Nass. Dom. 1
b 2 reg. 772). Het huwelijk schijnt eerst veel later
te zijn gesloten, want 10 dec. 1392 gaf Jan van
Brakel zijn dochter als huwelijksgift x coren-
thiende in G e 1 k e n i s s e.
Vermoedelijk lis hij de Jan van Dalem, die 3 juli

van Dalem van Wilnesse (wie was wat?). Ten-
slotte zegelde hij 29 aug. 1408 een oorkonde ten
behoeve van Willem van Dalem, ‘heer van Don-
gen, zijn neef (Arch. Nass. Domeinraad 1, b 2,
reg. 954).
Zijn zoons waren vermoedelijk:
a. Floris van Dalem Janszoon, heer van Dalem;

verkocht 22 maart 1423 de heerlijkheid van
Dalen, Staden en Schunnenoord aan heer Otto
van Asperen,  heer van Voorst, en Johan heer
van Heukelom (Kemp blz. 226). De over-
dracht volgde in 1425, de zondag na Sacra-
mentsdag (handschr. Buchel no. 1875, fol.
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120 v.). Op 14 mei 1425 deed lhij opdracht van
zijn heerlijkheden in Dalem ten behoeve van
de hertog van Gelre.  Hij stierf vóór 1457.

b. Iarz  uan Dalem, werd 1 april 1439 ‘do’or  Philips
de Goede beleend met de van zijn moeder af-
k’omstige kolrentiende  i#n G h e 1 k e n i s s e en
t ‘vóór  6 april 1458,
De helEt  van zijn tiende erfde zijn neef Adriaan
van Dalem, de andere helft zijn neef God-
schalk va.n Brake1 Godschalksz.

c. @elof  van Dalem (Vgl. voor deze tak Taxan-
dria, jrg. 1938, blz. 272).
Zoon:
aa. Adria,an  van Daelhem (Dal#em)  Roelofsz.,

werd 6 april 1458 bseleend  met x van de
ko’rentiende  in G h e 1 k e n i s s e en, 29
dec. 1466 met 7 morgen 2 hont te Kedi-
chem,
Hij was in 1452 bewindvolerder  van de na-
latenschap van wijlen Gerrit van Zeven-
bergen, ten behoeve van diens bastaard-
dochters Margriat en Kateline.  Hij erfde
van zijn oom Jan van Dalem het leengoed
,,Die Vl’oet”  onder GoBrle  en woonde in
1462 te Brecht, 58 jaar oud. Hij moet dus
~fr 1404 geb’o’ren  zijn. In 1465 had hij als
echtgenote joncfrou Antonie, natuurli jke
dochter va,n  wijlen heer Henrix  van Ber-
gen ridder (Taxandria 1938). Dit zal ‘dus
waarschijnlijk zijn Hendrik van Zevenber-
gen, b’astaard  van heer Hugo en heer van
Batenbroek bij Waalhem,  wiens zoon Ge-
rard begin maart 1453 ongehuwd stierf en
de bovengenoemde dochters naliet (Tax-
andria 1933, p. 13).
Uit dit huwelijk:

Sibylla van Dalem, was in 1492 we-
duwe va,n  Jacob van Glymes gen. van
Geldenaken en hertrouwde t 1501
joncker  Jan van Guijthioven.  Zij e r f d e
,,Die Vloet” in de parochie van Goirle.

Jan van Rijswijk Florensz. wan Dalem, tochtte 17
sept. 1390 zijn vr’ouw  Gheertrude Jansdr. van IJS-
pen aan 11 hofsteden in het gerecht van Rijswijk
en ?,$ morgen In de Ghers,tcamp.  Hij kan gezien
dit Ihuwelijk, niet identiek zijn met Jan van Dalem,
die immers M. v. Brake1 huwde. Hij was dood
24 aug. 1404.
Zoon:
a. Jan qan Rijswijk Janszoon van Daelhem, be-

leendi  24 aug. 1404 met 12 morgen te Raams-
d#onki  en nsogmaals  door de elect op 20 juni
1422.’  Als oud, arm edelman kreeg hij 23 dec.
1 4 6 1  ~van Ph’ilips de  Goede verl’o,f  olm d e z e
grond te verkopen.

Roelof uan Rijswijk Florisz., [huurde  17 sept. 1387
met enkele anderen 33 bunder moer van Jan van
Polanen  ~(Arch.  Nass.  D o m e i n r a a d  1  r e g .  7 8 1 ,
782). Hij werd in dec. 1404 beleend met 11 hof-
steden in Rijswijk, afkomstig van zijn broeder Jan
en zegelde 6 okt.  1411 een oorkonde (id. reg.
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989). Op 5 jan. 1429 was hij schout van Alphen
en Baerle (id. reg. 1244).
Zijn kinderen waren vermoedelijk:
a.

b.

Andries van Dalem, beleend 18 nov. 1412 te
Raamsdonk met 30 gaarden land met huis.
daoeg dit 2 juli 1438 over aan zijn broeder
(Arch. Nass. Domeinraad 1 b 5, L 343). In
1417 wordt hij genoemd onder de aanvoerders
van de Homeken  te Gorinchem.
Florys van Daelhe,m Roe2;ofsz.,  w e r d  2  j u l i
1438 beleend met zijn broeder’s land te Raams-
donk en tochtte zijn vrouw Margriet van der
Eijck aan de mindere helft ervan, Zij leefde
nog op 11 dec. 1462.

Hun #dochters waren:
aa.

bb.

Belye Florysdochter van Dael,hem,  $e-
leend 11 dec. 1462 met 30 gaarden land
met huis te Raamsdon,k,  a fkomst ig  van
haar vader. Op 16 april 1483, na de dood
van haar solom Willem van der Eijcke, werd
zij beleend met 6 mo,rgen  land tussen de
halve Dussen  en, thet land van Altena. Zij
huwde Herman  Adriaan Zegersz.  (Arch.
Nass. Domeinraad 1 b 5, L 301 e).
Goe le  Florysdolchter, be leend 14  sept .
1508 met de voorn, 6 morgen tussen de
halve Dussen  en het land van Altena. Zij
droeg dit over op 8 mei 1512.

FIoris  van Rijswijk, kreeg 6 maart 1411 van zijn
broeder Roelof 2% Engelse nobel en 4 boddra-
gers jaarlijks toegezegd, uit de nalatenschap van
hun broeder Jan. Hij komt voor als schepen van
Terheiden en  Zonzeel  8 maart 1433 en 8 nov.
1433 en als schepen va.n  Breda 9 januari 1438,
12 mei  1439 ,  ‘20 okt. 1 4 3 9  e n  2 1  m a a r t  1 4 4 2
(Arch. Nass. Do,meinraad  1 reg. 981, 1310, 1321,
136’8, 1396, 1397, 1411 en 1468).

Zijn zoon was vermoedelijk:
Cornelis van Rijswijc Florisz., beleend 18 maart
1463 met 2 morgen te Uitwijk (Arch. Nass.
Domeinraad 1 b 5, L 426).

N.B. Vda andere JTan Xijsw$&  komen voor  in het
archief van de Nassausë Domein+aad,  hun familie-
verband is echter  niet duidelijk.

E? Sophia van Dalem, moet een zus’ter  zijn geweest
van Jan van Dalem Flsorisz.,  rentmeester van B’lois.
Soplhia komt voor in 1371 en 1378 als echtgenote
vàn Jan Berwoutssoon.
Zij was de moeder van Jan de bastaard van Blois
ridder, heer van Tres’long  en in ‘Ould-Vossemeer.
De vader van deze bastaard was Jan van Cha-
tillen graaf van Blois, t in  1381 ,  gehuwd met
Mech,teld van Gelre.
Sophia’s  geboortedatum is niet bekenld,  het lijkt
niet uitgesloten #dat  zij tot een andere tatk van de
familie heeflt  behoord.

Bastaardzoon van Roelof van Dalem:
8. Ruelken, verkreeg volgens de laatste wilsbeschikking

van zijn vader d.d. 27 juni 1360 na diens dood (1361)
4 morgen in Sammenoer’de.
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Willem van Dalem, heer van Dongen en de Zwaluwe,
komt reeds voor op 20 felbr. 1350, wanneer zijn groot-
vader Willem van Duivenv’oorjde belo,oft  hem 150 tour-
nooizen te geven. Hij kreeg de heerlijkheid Dongen zoals
reeds werd opgemerkt en komt vele malen voor in de re-
gesten van de Nassause Domeinraad, bereikte een hoge
leeftijd en stierf tussen 12 januari 1422 en 4 sept. 1422.
Hij was, drie malen gehuwd, eerst met Badeloge Bije
(Johannesdr.) ,  ,daarna met Elisabeth ,de Jonghe Weri-
cusdr., doch deze tweede vrouw was in de vierde graad
verwant aan de eerste vrouw, waarop de officiaal van
Luik 25 o’kt.  1386 besliste, ‘dat Willem kerkeli jk moest
worden gestraft.  Doch reeds op 11 dec. d.a.v. besliste
dezelfde officiaal weer, dat Willem gestraft moest wor-
den, hij was n.1. nu weer getrouwd en wel met S o p h i a
van Salmen,  terwijl het tweede huwelijk niet was ont-
bonden. Willem beriep zich op de uitspraak van 25 okt.!
De derde vrouw werd later toch als wettige echtgen,ote
beschouwd en k’omt  nog voor in het testament van haar
zoon Willem omp 26 juni 1438.
De kinderen uit het tweede huwelijk werden verder als
bastaarden behandeld.

5.

Baardwijk met 5 morgen land beleend werd en na
14 april 1482 (?) stierf (Arch. Nass. Dom, 1 L 32).
Roelof van D,ongen,  vermeld 28 mei 1397 met zijn
broeders, kreeg 24 sept. 1406 de tonsuur van de vi-
caris van de elect van Luik, Op 27 april 1408 echter
verko,cht  hij zijn vader alles, wat deze hem bij zijn
huwelijk had meegegeven of beloofd (reg. 935 en
948) .
Mogelijk was hij de stamvader van een t a k V a n
D o n g e n  t e  B r e d a .

Uit het derde huwelijk:
6.

Uit het eerste (tweede omf  derde?) huwelijk:
1. Ermzont Wîllemsdochter  van Dongen, was kort vóór

28 sept. 1405 gehuwd met Johannes  van Wouden-
berch knaap en kolmt  4 januari 1444 nog als diens
weduwe voor (Arch. Nass. Domeinraad 1 reg. 926
en 1491).

Uit het tweede huwelijk:

Willem ,van Dalem, heer van Dongen en Zwaluwe,
als leenvolger van zijn vader. Hij werd reeds tijdens
diens leven op 24 mei 1413 door graaf Willem VI
met lde Zwaluwe beleentd, na ofpdracht door heer Otto
van der Leek en nadat Jacob, bastaard van de heer
van Oosterhout, als zijn vo’ogld  was opgetreden (Re-
gest 1003). Reeds op 19 sept. 1416 stond zijn vader
bij hem e.a. voor 30.000 Engelse nobels in de schtdd,
op 19 okt. 1421 was de schuld opgelopen tot 40.000
Eng. nobels, z,oldat  zijn vader hem al zijn roerende
goederen afstond (Reg. 1051, 1152, 1153, 1160-
1162). In de vomlgende  jaren wordt hij vaak in het
archief van de domeinraad vermeld, op 26 juni 1438
maakte hij zijn testament, reeds 3 dagen later was hij
overleden (reg. 1375, 1376).
Bij Lijsbef  Zebrechf  Feijtersdr.  had hij een natuurlijke
dochter:

Lijsbef  van Dongen, vermeld 26 juni 1438 in het
testament van haar vader, ‘die  haar een beemd,
geheten de Molenvloet, met 2 hoeven moer naast
het riool en 2% sestertie rogge jaarlijks uit de
Lichtenberch vermaakte. Zij huwde (huw. voorw.
17 sept. 1440) C ornelis Venedau, verkocht 13 dec.
1450 een deel van de Msolenvloet  en I_ vóór 18

(dec. 1452 (reg. 1436, 1450, 1652, 1681).
Roelof, volgt 111,
Jan, volgt IIIbis.

2.

3.

4.

Jan van Dongen,.. verzocht 28 mei 1397 met zijn drie
broeders om niettegenstaande hun geboorte tot de
wijdingen toegelaten te worden en tot het verkrijgen
van beneficiën, Hij Lomt ook voor 13 nov. 1432,
n’oemde  zich later Jan van Ghilse en droeg aan zijn
halfbroer Roelof heer van Dongen 23 maart 1452 een
erfpacht van 3% mud uit de hoeve Lichtenberg over
(Arch. Nass. Domeinraad 1 reg. 857 en 1306, 1668,
1669).
Hij ‘had bij Bela van Sframprode  een natuurlijke zoon:

Willem, kreeg 13 nov. 1432 van zijn vader een
erfpacht, groot lyZ mud rogge jaarlijlcs, deel uit-
maken’de van een erfpacht van 8 mud, gaande uit
1/3 van de hoeve Lichtenberch te Tilburg, welke
Johannes gekocht had van (zijn halfbroer) Roelof
van Dalem. 0,~ 23 maart 1452 *droeg  WiMem  aan
deze oom s mud van de 1% mud jaarlijks over.
Hij  kocht 4 mei 1470 weiland in de Ghilsche
Vucht,  verkoch!t  dit weer op 14 febr. 1475 en komt
nog voor in 1478 (reg. 1934, 1984 en 2048). Zijn
nakomelingen zullen zich Van GhiZse  genoemd
hebben. Een Stoffel Peter Cornelisz.  van Ghilse
zegelde als president-schepen van Dongen in 1621
met de gekanteelde dlwarslbalken.

F2ori.s  van Dongen, vermeEd  28 mei 1397 met zi jn
broeders. Hoogstwaarschijnlijk is hij de s#ta:mvader
van een t a k t e T i ‘1 b u r g, waarover in de voor-
gaande 4 vele verspreide gegevens te vinden zijn en
onder wie de naam Floris ook voorkomt.

Jan van Dongen, vermeld 28 mei 1397 met zijn broe-
ders. Wellicht was dit de Jan van Do,ngen,  wiens
vrouw Alijt Willem Simonsz.dr.  op 27 sept. 1448 te

7.
8.
9.

10.

111,

Simone van Dongen, vermeld 4 sept. 1422 en 8 okt.
1422 (reg. 1171 en 1174).
Beatrix van Dongen, tr. Gillis van Wendelnesse. S a -
men worden zij vermeld 11 juni 1445 en 10 mei 1447
(reg. 1505 en 1557).

Roelof Willemsz. van Dalem, heer  van Dongen (na
1438),  erfde de hoeve Lichtenberch te Tilburg Uit de
nalatenschap van zijn vader, trof hierover in 1423 en 1424
vele regelingen met zijn broeder Wiljlem,  erfde diens
heerlijkheid Dongen en droeg 26 maart 1439 de Zwa-
luwe op aan zijn broeder Jan. Hij komt n,og voor op 19
febr. 1479, doch was op 10 sept. van dit jaar niet meer
in leven (reg. 2050 en 2061). Hij huwde omtrent 18 sept.
1428 (regest 1241) Jutta van Dyemerbroeck.

Kinderen:
1.
2.

Joosf,  volgt IV.
Odilia van Dalem, tr. (huw. voorw. 26 febr. 1457)
Hermannus Heijgher Heijdrichsz.  knaap, afkomstig
uit het graafschap Solms. Zij kreeg bij haar huwelijk
de hoeve Lichtenberg, voor zover zij in Dongen lag,
met 4 bunder land en x van alle wildernis en moeren
aldaar.

hans
Highlight
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Hun zoon ]oos van Heijger  vermaakte zijn bezittin-
gen, in zijn testament d.d. 20 aug. 1511, aan zijn oom
Joost  van Dongen en diens erven en i_ vóór 18 nov.
1514 (Reg. 1764, 1771, 2544 en 2583).

3.  Johanna van Dalem, vertoefde 26 febr. 1457 (voor
haar opvoeding?) in Susteren aan de Maas, huwde
later Willem v(an Goisdorp.
Hun #dochters Katherina en Margriet deelden 18 nov.
15 14 mee in de erfen,is van Joost  oan Heijger.

4. Cornelia van Da’lem,  vertoefde 26 febr. 1457 ook in
Susteren, tr. Wemmer  Sweerfs. Op 18 sept. 1478 was
haar valder  haar 100 kronen schuldig aan achterstal-
lige cijns van haar huw. voorwaarden (Reg. 2044).
Zij deelde 18 nov, 1514 eveneens mee in de erfenis
van Joost  van Heijger. Haar idochter Cornelia Wem-
mer Sweertsdr. genaamd van Dotrgen  huwde Willem
Romboutsz.  Uit dit huwelijk n#oemsden  afs#tammelingen
o.a. te Geertruidenberg zich eveneens Van Dongen.
In de voomrgaende  9 worden zij genoemd op 31 okt.
1596 en 9 dec. 1598,

IV. Joost  van Dalem, heer van Dongen (sedert 1479 tot in
januari 1500, toen, de heerlijkhei’d bij vonnis van de hoofd-
bank te B’reda  ten b’eho#eve van graaf Engelbert 11 van
Nassau werd geconfiskeerd).  Uitvoerig lezen wij over
hem i#n het artiikel  olver  de heren van Dongen in Jaarboek
Oranjeboom, jrg. 1949, blz. 100 e+v. Hij behoorde tot de
Hoekse partijgangers van heer Jan van Naaldwijck,  die
zich in 1492 Ihad moeten onderwerpen aan Albrecht van
Saksen-Meissen, de veldheer van Maximiliaan van OOS-
tenrijk.  Verder schijnt Joost  zich aa#n  ve le  misdr i jven
schuldig te hebben gemaakt. Hij f na 18 nov. 1514 en
was blijkbaar na 1500 uitgeweken: hij tr. A’driana  Mon-
rix, vermeld als zijn weduwe 26 sept. 1532.

Als eerste vrouw van Joost van Dalem wordt Re-
noemd  Lijsbeth Jam&. van Gilze ( V a n  Goor,  B e -
schrijving van Breda), doch in de Nassause Domein-
archieven treffen we slechts één persoon van die naam
aan en deze was 19 febr. 1479 & ,eehtgenote  van
Glatis  Adriaemz.,  had een broeder Joris en een zuster
Marie, en hertrouwde met l’homas eron  Goerle,  die 21
januari 1483 als haar weduwnaar vermeld wordt (‘eg.
2050 en 2093). Dit wijst, er wel op dat zij nooit met
Joost v#an  Dalem getrouwd geweest  is. Was zij wel-
licht de moeder van zijn onwettige zoon?

Uit dit huwelijk:
1. Roelof van Dalem van Dongen rid)der,  beleend 1 mei

1532 met het huis te Laer  (leen van Breda) en een
lijftocht van 100 gulden ‘s jaars en verkocht dit huis
in 1544 aan Jonker Paulus van Nassau. Hij was 27
sept. 1532 de voogd van de kin’deren zijner overleden
zuster en verkocht met zijn moeder vóór 18 juni 1533
aan de drie dochters van Paulus van Nassau een rente,
verzekerd  dp de hoeve LichteniDerch.  Op 22 maart
1552 was de Lichtenberch in bezit van Roelof en zijn
nidht Hendryna  Justiniany,  die hem in haar testament
d.d. 30 nov. 1553 ook haar helft vermaakte. Hij komt
nog voor op; 19 juni 1556 (regesten 3302 en 3338)’ en
-J- vóór 14 juli 1563.
Hij tr. 1’ voór  10 maart 1526 (Holl. Leenk. 124, fol.
52) Elisabeth Croesinck, vrouwe van Benthuizen,
dr. van Cornelis Croesinck, h’oatvester  van Holland,
en Hillegont  Jansdochter van der Woude  gezegd van
Alkemade.  Zij werd 7 dec. 1546 met land op P.utten
beleend en -j- te ‘s-Gravenhage kinderloos 1548 (Holl.
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Leenk. no. 127, fol. 4; Hof van Holland no. 521, acte
,242)s
Heer Roelof tr. 2O Anna van Berchem, die hertrouwd
was met Jr. Jan van der Dflft,  t’oen zij 9 januari 1571
de hoeve Lichtenberg verpachtte.

2. Jols?na van Dalem van Dongen, t vóór 27 sept. 1532,
zij was gehuwd met de uit Genua afkomstige edelman
Steven Jusfiniany, verbonden aan het hof der Nassau’s
te Breda.

Uit dit huwelijk:
Claude Ju&Cnia~y.
Basta.arden:
a. Hero%les  J~~tiwicmy,  tr. Joha,nna  Piggen.
b. Stijntje  Judiniany,  non te Heusden.
Hendrijna  Judiniany, woonde in de Katerstraat
(thans Catharinastraat) te Breda, stierf onge-
huwd tussen 30 nov. 1553 en 1 juli 1554 (regest
3302).

Bastaardzoon van ]oosf  van Dalem:
3. Jan bastaard van Dongen, werd naar aanleiding van

de ontvoering van een 13-jarig  meisje, op 2 aug. 1499
ter dood veroordeeld ,,te richten metten zwaerde”. Het
vonnis schijnt te zijn uitgevoerd (Jaarboek Oranje-
boom,  j rg .  1949 ;  Hof  van Hol land nom. 5652, fol.
69 v.; Arch.  Nass. Domeinraad 1 reg. 2333): hij was
gehuwd met IJve Pouwels,  die als weduwe voorkomt
op 24 sept. 1501 (H. v. Hol]. 482, acte 76).

IIIbis.  Jan Willemsz. van Dalem u’an Dongen, heer van de
Zwaluwe,  komt herhaaldelijk v’oor in het archief van de
Nassause domeinraad, verwierf aanvankelijk een beemd,
geheten Den Ham (regest 1286) en erfde in 1438 van
zijn Ibroeder Willem de h e er 1 ij k h e i d ld e 2 w a .-
1 uwe, waarmee hij  26 maart 1439 door Philips de
Goede werd beleend (reg. 1389). Hij komt nog voo#r  op
17 sept. 1440, doch j- kort voor 18 nov. 1448 (reg. 1436
en 1601).
Hij tr. l” (#huw.  voorw. te Besoyen 8 januari 1432, reg.
1298) Catharina  van Besoyen, dr. van Willem van Be-
soyen en Beatrijs . . . . . . . tr. 2O Margriet van Haren, welke
laatste op 29 maart 1457 van haar zoon Jan 100 gouden
rijnse guldens .uit de Zwaluwe  als lijftocht kreeg en 5
juni 1478 nog in leven was (reg. 1765 en 2034).
Uit het eers#te  huwelijk:
1. Beatrix van Dalem van Dlongen, vrouwe van Be-

soyen, geb. omstreeks 1433, #f kort vóór 24 januari
1493, tr. vóór 1 juli 1447 Gerrit van Assenldelft,  heer
van Assendelft en de Assumburg, die haar 4 april
1461 tochtte en 1_ vóór 4 sept. 1487: hij was raads-
heer in Holland en zoon van Dirk van Assendelft,
heer van Assendelft, en Christina  van Cralingen.

Uit het tweede huwelijk:
2. Jan Jansz. van Datem van Dongen, heer van de Zwa-

luwe (18 nov. 1448 beleend, waarbij zijn oom Roelof
o’ptrad  als voogd, meerderjarig geworden, legde hij
29 maart 1457 de leeneed af: reg. 1601),  woonde in
1477 te Dongen in den Ham en fungeerde 23 nov.
1479 als kastelein te Schoonhoven, t vóór 6 juni 1480
(reg. 1601, 2015, 2062 en 2069).
Hij huwde (#huw.  voorw. 6 nov, 1473, Holl.  Leenk.
no. 118, fod. 10) zeker vóór 10 maart 1474 M a r i a
Ruijchrock van der Werve,  vrouwe van Middelhar-
nis, geb.  na 1458, $ vóór 22 okt. 1520, !dr. van Phil ip



3.
4.

5?
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Ruijchnock van der W,erve  en Janna  van Schagen; zij
hertrouwde eerst met Joris van Brederode (bastaard-
zoon van Gijsbert van Brederode, bisschop van
Utrecht), geb. 1449 (?), bevelhebber van Rotterdam
1479, slo.tvoogd van Batestein 1481, partijgenoot van
de Hoeken, onthoofd te Delft 9 juli 1489, en daarna
(huw. voorw. 5 april 1490) met Willem Oem van
Wi jngaarden ,  met wie zij <o.a.  7 nov. 1504 compa-
reer;de (Hol]. Leenk, no. 122, fol. 8 v.), zn. van J a n
Oem van Wijngaarden en Cafharina bastaard,dochfer
van Eqmon8d,
Natuurlijke dochter van Jan Jansz.  van Dalem van
Dongen:

Cornelia van Don:qen, aan wie haar vader 100
rijnse guldens en 8 jaarlijks vermaakte, werd non
in een klooNster  te Keulen, waar zij 26 juli 1490 en
19 januari 1492 vermel,d  werd. In 1531 was zij
non in het klooster Bethlehem buiten Utrecht (reg.
2191, 2212 en 2811).

Willem, volgt IV.
Roelof Jansz.  van Dalem van Dongen, compareerde
5 juni 1478 met zijn moeder en verklaarde toen 250
gul’den  te hebben ontvangen van zijn oom Roelof van
Dael,hem, heer van Dongen. Hij trad 4 juli 1503 op
als voogd van de kinderen van zijn overleden br,oeder.
Zijn kinderen waren misschien:
a.

b.

C.

Cornel ia Roelofsdr.  van Daelhem geheten  van
Dongen, vermeld 11 sept. 1509 met haar zwager
Witlem Vlaymans.
Anfhonia Roelofsdr.  van Dongen, compareerde 15
mei 1521 te Breda al’s weduwe van Mercelis Hen-
riek Koecxzoon, die 5 fehr. 1510 een stuk heide
verkocht. Hij werd 30 mei 1514 in het bezit ge-
steld van de leengoederen van Jan van Dongen
Wtn. in Dongen als onderpand voor 3 renten,
groot elk 25 R. gld. jaarlijks (Nass. Dom. Reg.
2575) .  Op 22 maart 1516 schreef Hendrik van
Nassau aan de rentmeester van Breda om aan
Mercelis de achterstallige renten uit te betalen, die
hij had uit #de goederen van Jan van Dongen (id.
Reg. 2607).
Jan Roelofszoon  van Dongen, compareerde 15 mei
1521 te Breda als voogd van de negen kinderen
zijner zuster. Hij komt ook voor op 2 febr. 1531.

Maria van Dalem, zuster van Roelof genoemd, maakte
4 juni 1494 huwelijkse voorwaarden met Dirk van
Heukelom (vgl. Hoofdst. 1, 4 3).

IV. Willem Jansz.  van Dalem van Dongen, heer van de Zwa-
luwe, waarmee hij  4 nov. 1480 werd beleend (Holl.
Leenk. no. 119, fol. 20; Nass. Dom. reg. 2072) ; hij was
schepen van Breda en (deken  van de wolwerkers aldaar,
3 april 1500 betaalde hij 44 rijnse guldens aan erfcijns
van een huis in de Katerstraat (reg. 2365),  hij f vóór
4 juli 1503. Hij tr. jonkvr. Belye  van der Dussen,  j- na
1536 (reg. 3024),  dr. van Jan van der Dussen,  schout
van Breda, en Lijsbefh  van Grobbendonck. Zij hertrouw-
de vóór 22 nov. 1514 Jan Blerinck,  schout van Ginneken
en Ghilze (reg. 2584),  deze komt nog voor op 30 okt.
1525.
Kinderen:
1. Jan, volgt V.

2.

3.

4.
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Willem Willemsz, van Dalem van Dongen, vermeld
met zijn moeder op 2 april 1534. In 1541 geraakte hij
diep in de schuld, zodat hij tenslotte op 26 okt. van
dat jaar al zijn rechten, inkomsten en moeren te
Dongen moest verkopen aan René van Chalon (Reg.
2884, 3013, 3014, 3024 en 3030).  Hij  huw,de  Cor-
nelia Dircksdr. van Cugck,  die vóór 17 sept. 1566
stierf.

Uit dit huwelijk:

a.

b.

C.

d.

Batfhazar  Wil lemsz.  van Dongen,  verkqocht  17
maart 1594 te Breda een erfcijns  gr,oot  6 Rijnse
guldens jaerlijks.
Witlem Willemsz., van Dongen, droeg 21 januari
1594 te Breda een rentebrief over.
Heijlwich van Dongen, vermeld 17 sept. 1566.
Anna van Dongen, vermeld 17 sept. 1566, was
toen ,,met lazarije besmet”.

Margaretha van Dongen, vermeld 30 okt. 1525 als
non in het St. Claraklooster te Dordrecht.
Francisca van Dongen, f- vóór 2 april 1534, was ge-
huwd en liet kinderen na.

Bastaarden van Willem Jansz. aan Datem van Dongen:
5. Anna van Dongen, kocht op 22 sept. 1528 te Breda

een jaarlijmkse  erfcijns  van 4 Rijnse guldens uit een
huis in de Molenstraat, + vóór 19 maart 1557.

6. Christoffel Willemsz. bastaard va.n Dongen, j- vóór
19 maart 1557. Mogelij,k  was hij dezelfde als degene
die vóór 20 sept. 1553 overleed en wiens erven rech-
ten hadden op het erf de Wayser (Nass. Dom. reg.
3297) .

V. Jan Witlemsz. van Dalem van Dongen, heer  van  de
Zwaluwe, beleend 11 maart 1504 door Philips de Schone.
Hij werd op 4 febr. 1508. 19 jaar ou,d zijnde, onder cu*
ratele gesteld van graaf Hendrik van Nassau. Dit moest
duren tot zijn 26ste jaar. Hij was dus in 1488/‘89  ge-
boren. Reeds toen (1508) moes’ten zijn schulden gedelgd
worden door een rente groot 25 R. gld. jaarlijks uit zijn
goederen te verkopen ! Kòrt  ‘daarna ging het helemaal
verkeerd: wegens ‘doodslag werd hij op 20 juni 1513 voor
eeuwig verbannen, het leengoed Lage Zwaluwe werd ver-
beurd verklaard. Jan stierf vóór 1534 en zou te Zundert
zijn overleden (Regesten 2446, 2489, 2565, 2575, 2584,
2607, 2651, 3030, 3434 en 3523. Vgl.  in 4 7 de acten
d.d. 27 febr. 1513 en 12 dec. 1516).
Hij huwde Maqdalena  van Hagenauw, zij verkreeg op
1 juni 1517 van Karel V ,de belofte, dat hij de Zwaluwe
zou teruggeven, hetgeen nooit is geschied. Zij ,bleef
hierover jarenlang procederen. Nog in 1540 compareerde
zij tevergeefs (i.v.m. deze confiscatie) voor de Grote
Raad te Mechelen, nadat Karel V <de heerlijkheid aan de
Nassau’s had toegewezen. Zij -i_ na 19 maart 1557 (Re-
gesten 2631, 2682, 3008, 3009, 3012, 3020-3023).

Dochters:
1. Maqdalena van Dae1he.m  van Dongen, tr. Vicfor van

Dixmude, heer van Volmerbeke en de Kleine Augus-
tijnen, schepen in het land van het Vrije van Vlaan-
deren.
Dit echtpaar begon dec. 1563 n,og een proces over
restitutie van het leengoed de Zwaluwe en diende in
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1565 daartoe een request in bij de landvoogdes Mar-
garetha van Parma. Als weduwe deed Magdalena 20
febr. 1581 in ruil voor een uitkering van 300 carolus-
guldens jaarlijks, haar toegezegd door Prins Willem
van Oranje,  afstand van haar aanspraken op de
,,Leeghe Swaluwe” (Regesten Nass. Dom. 3410, 3432,
3434, 3435 en 3530).

Het is niet uitgesloten dat deze Van Dalem’s verwant waren
aan de hiervoor behandelde nakomelingen van de ridder
Roelof van Dalem (7 1361) en Bea,trix  van Duivenvoorde.

2. Anna van Daelhem van Dongen, vertolefde  19 maart
1557 in het buitenland, of was vóór die datum reeds
overleden.

De talloze Van Dongen’s te Breda en Tilburg, die men in
5 7 vermeld vindt, zullen, gezien hun voornamen, wel uit de
adellijke tak stammen. Het bleek helaas (nog) niet mogelijk
om hun juiste afstamming aan te geven.

3. Josina v a n  D a e l h e m  vlan Donge,n,  i_ vóólr 1 9  m a a r t
1557, tr. Merten  Willemszoon, f vóór 19 maart 1557,
op welke datum hun zoon Adam wordt vermeld.

KORTE MEDEDELINGEN+

Bijzondere (dubbele namen in de geslachten D(e Ridlder

en Gerlings,

In Taxandria, jrg. 1941, wordt een en ander medegedeeld
o v e r e e n t a k  V a n  D a l e m  t e  Roos#endaal,  b e g i n -
nende met:

1.

11.

111.

IV.

Pauwel van Dalem, broeder van Mr. Laureijs van Dalem
en vader van:
1. Johanna van Dalem, tr. Aert Jacop Crisfus.
2. Peter,  vo’lgt  11.

Peter van Dalem, -i_ vóór 18 (januari 1565, tr. Quiryne
Cornelis Dyrxdr. van der Goes, vermel,d  18 januari 1565
en 5 jan,uari 1566 (vgl. 4 7).

Kinderen:
1. Lodewijk v+n Dalem, suhout van Ginneken, vermeld

5 januari 1566 en anno 1580 als voogd van de zoon
van zijn broeder.

2. Corn#elis, volgt 111.

Cornelis van Dalem, heer van de IJpelaar 1565, -‘f om-
streeks 1574, tr. Beatrix van Li-edekercke, dr. van Mr.
Raas van Liedekercke,  rentmeester van Roosendaal, en
Beatrijs van Grimhuijzen. Zij hertr. vóór 1580 Louis van
Zonzeel.
Zoon:

Jonker Vredevorst van Dalem, woonde 6 nov. 1591 te
Antwerpen, zijnde 19 jaar oud. Hij had inkomsten uit
renten [te Oud-Vossemeer, woonde 5 mei 1615 te Gin-
neken (IJpelaar),  schepen van Breda  1628 ,  -f- 20 dec.
1637, tr. omstreeks 1.594 Clara Jans, f in 1636.

Kinderen:
1.

2.

3.
4.

Petrus van Dalem, ged. (R.Kath.) Breda 12 febr.
1595.
Anna van Dalem, ged. Breda 30 okt. 1596, leefde nog
in 1644.
Beatrix vari Dalem, j- na 1644.
Cornelis  v& Dalem, -f ommstreeks  1638, tr. M a y k e
Hendrik&  Verhoeven: zij  h e r t r .  Jan Anthonisz.
Lip-.  ~

Uit dit huwelijk:
a. Cornelia van Dalem, stond tot 7 dec. 1658 onder

toezicht~  van de weeskamer te Breda, tr.  J a n
Colders!

Basitaardzoon:
b. Adrianus van Dalem, ged. te Breda in 1636.

De meeste ,,dubbele” namen zijn niet dubbel, het gaat dan
om uit meer dan één naam samengest,elde  namen. Waarli jk
dubbel zijn namen zoals Quarles #de  Q’uarles  en Van Voorst
tot Voorst

Op 29 januari 1771 is de echtgenote van de dijkmeester Dirk’
de Ridder, die zich op het dijkleger bevond wegens de zeer
hoge en zwaar met ij s bezette rivier de Lek, bevallen van een
zoon. Uit vreugde en dankbaarh’eid  voor de samenvallende
evenementen, het behoud van de dijk en de komst van de zoon,
en om de herinnering hieraan te bewaren, is de jongen ge-
noemd Dirk Leccius.

Precies honderd jaar later, in 1871, heeft diens kleinzoon,
Jan Alberfus #de Ridder, grondeigenaar en lid van de gemeente-
raad van Rhenen, wonende onder Rhenen, zich tot de Koning
gewend en in zijn verzoekschrift vermeld, ,,dat aan Reques-
trants Grootvader, toen op 29 Januarij 1771. door het Collegie
van den Lekdijk  Bovendams ‘onder zeer bijzondere omstandig-
heden het peterschap over hsem aanvaard werd, de voornaam
werd gegeven van Leccius” en ,,Dat  de zeer onlangs overle-
den Grijzaard er bijzonder op ‘gesteld was dat die naam Leccius
in de familie zo,u blijven voort bestaan en die wensch door
Requestrant den eenigen kleinzoon den naam de Ridder vee-
rende wordt gedeeld”. Om deze redenen heeft de requestrant
de Koning toestemming gevraagd zijn geslachtsnaam te mo-
gen verlengen tot Leccius de Ridder, ,,teneinde zich met zijne
wettige nakomelingen in het vervolg te mogen noemen en
teekenen  Leccius de Ridder”.

Bij Koninklijk Besluit van 16 augustus 1872, NO 6, is aan
Jan Albertus  ,,vergund den geslachtsnaam Leccius bij den zij-
nen te voegen, met dien gevolge dat hij zich voortaan zal
kunnen noemen en teekenen  Lleccius  #de  Ridder.” Opmerking
verdient, dat de aanvraag strekte ten beho,eve van hem en zijn
wettige nakomelingen, maar dat de vergunning slechts is ver-
leend aan de aanvrager zelf. Niet echter is in het K.B. be-
paald, dat de bedoeling, die de aanvrager in het verzoekschrift
had gesteld en de conclusie welke hij meende dat uit de ver-
lening van de gevraagde toestemming zou mogen worden ge-
trokken, onjuist was. Niet is hetgeen meer of anders is ver-
langd dan wat uitdrukkelijk is toegestaan, afgewezen. Er
mocht dus worden aangenomen dat het allemaal vanzelfspre-
kend in orde was. Dit stemde overeen met de vaste gewoonte,
die toen nog wel niet op een wetsbepaling berustte (,,Wet
houdende algemeene bepalingen der wetgeving van het Ko-
ningrijk”, art. 3), maar die toch algemeen werd toegepast en
die sedert 1 januari 1935 wet is geworden (Burgerlijk Wete
boek art. 62a). De na het K.B. geboren zoon Geurt kwam dus
t e  h e t e n  G e u r t  L e c c i u s  d e  R i d d e r .


