HET GESLACHT HARTOCH ALIAS VAN BEYEREN TE 'S-GRAVENHAGE

Graag wil ik Drs. [sinds 2002: Dr.] Marcel S.F. Kemp
complimenteren met het belangwekkende en bijzonder geslaagde artikel
over het geslacht Hartoch alias Van Beyeren in De Nederlandsche
Leeuw, jg. 116 (1999), kol. 385-418.
Met één conclusie ben ik het niet eens, namelijk dat Aelbrecht
Aerntsz. (IIa) circa 1510 met Machtelt Gerytsdr. gehuwd zou zijn. De
auteur baseert dit op de sententie van het Hof van Holland van 22
december 1548, volgens welke "Machtelt Gerytsdr. hun moeder [...]
zonder testament 1 jan. 1541 overleed na 41 [lees 31?] jaar gehuwd te
zijn geweest". In de weergave van de sententie van de Grote Raad van
Mechelen van 26 oktober 1549 schrijft de heer Kemp daarentegen:
"Aelbrecht was 41 jaar geleden met Machtelt ("Matgen") Gerytsdr.
gehuwd". Nu is de formulering in de sententie van de Grote Raad
woordelijk overgenomen uit die van het Hof van Holland en moeten wij
dus op deze voorafgaande sententie teruggrijpen. De in aanmerking
komende zinsnede luidt: "[...] waerjegens bij den voors. gedaichde
onder andere voer antwoorde geallegeert es geweest dat geleden
ontrent XLI jairen de gedaichde in echte vergadert was met de voors.
Matgen der impetranten moeder, brengende an malcanderen zeer weynich
goets nyet belopende ter somme toe van twintich ponden hollants
eens". In echte vergaderen betekent het sluiten van een huwelijk,
casu quo het maken van huwelijkse voorwaarden. Dat is, gerekend vanaf
de datum 22 december 1548 van de sententie omtrent 41 jaar eerder,
dus ca. 1507 geschied. De desbetreffende tekst in het artikel wordt
dan: "tr. 1e ca. 1507".
In J.B. Rietstap, Armorial général, 2me éd. 1884-1887, tome II, p.
1201, wordt het wapen Van Beyeren (te Delft) beschreven als: de sa. à
trois têtes de chien braque d'or. Adriaen Gerritsz. van Beyeren (Vc)
voerde volgens De Nederlandsche Leeuw, jg. 29 (1911), p. 194: in
blauw drie (2 en 1) hondenkoppen van goud. Voor bronnen en varianten
zij verwezen naar de aantekeningen Van Beyeren van R.T. Muschart in
Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage, collectie Muschart,
65 c en 65 d.

