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De kinderen van de Utrechtse Geertruijd van Leeuwen die in de tweede helft van de 16e eeuw 
leefden wisten dat hun vader Aernt Boot, de Baljuw van die Hage, was en de genealogen uit de 17e 
eeuw waren daar ook van overtuigd. Drie eeuwen later vond men de huwelijksvoorwaarden van 
deze Aernt Boot met Anna Coebel uit het jaar 1526 en men concludeerde dat hij niet de man van 
Geertruijd kon zijn geweest. Een decreet van het Hof van Holland uit de jaren 1557 tot 1558 toont 
echter aan dat Gerrit Boot, zoon van Geertruijd van Leeuwen, van Aert Aertsz Boot afstamt, de vader 
van de Baljuw van den Haag. De 17e eeuwse genealogen hadden dus toch gelijk. 



Geertruid Gijsbertdr van Leeuwen, die het huis Leeuwenberch aan de Oude Gracht in Utrecht 

omstreeks 1535 van haar vader erfde, was getrouwd met Aernt Boot, en dat huwelijk duurde tot zijn 

dood in 1551. Geertruid zelf stierf in 1557. Zes van hun kinderen zijn volwassen geworden. 

Genealogie van de  familie Boot(h) 
 
In de 17e eeuw behandelden een aantal genealogen deze familie: eerst Gerard Schaep, dan Cornelis 

Booth, die zelf tot deze familie behoorde, en Mathijs Dalen
1
, die een boek schreef over alle families 

van Dordrecht. Omdat ze met elkaar in contact waren, zijn die genealogieen, teruggaande tot de 14e 

eeuw, in grote lijnen hetzelfde. De eerste generaties zijn voor dit betoog niet van belang en we 

beginnen met generatie IV. Aart Boot van Barendrecht, door Mathijs Dalen zo beschreven:

 

Er zijn dus, behalve de Booten in Dordrecht, twee takken, de Haagse tak met stamvader Kornelis 

Aartsz Boot en de Utrechtse tak met stamvader Jan Aartsz Boot. Maar in feite beginnen die takken 

pas bij hun kleinzoons, Aert Aertsz Cornelisz in Den Haag en Dirk Corneliz Jansz Boot in Utrecht. 

Mathijs Dalen zegt het volgende over Kornelis Boot: 

 
In 1985 heeft Mr. G. Van Niekerken in een artikel in de Nederlandse Leeuw2 de genealogie van de 

Haagse tak nog eens onderzocht en aangetoond dat de Arend Boot die hier als zoon van Kormelis 

Boot wordt gepresenteerd in feite een combinatie is van twee personen: zijn zoon Aert Cornelisz 

Boot, de burgemeester van Dordrecht in 1472, en zijn kleinzoon Aert Aertsz Boot, de Advocaat in 

den Hage in 1496! Hier heeft Mathijs Dalen dus twee generaties samengevoegd. De kinderen die 

genoemd worden zijn die van de kleinzoon Aert Aertsz Booth. 

 

                                                             
1 Mathijs Balen, “Beschryvinge der Stadt Dordrecht”, anno 1677: Geslacht Booth p. 997 - 1004 
2 G. van Niekerken, “Het Voorgeslacht van Mr. Vranc Boot”, De Nederlandse Leeuw Jrg.1985, Kol.7-22 



 
Mathijs Dalen zegt over de Utrechtse Dirck het volgende: 
 

 
In beide takken vinden we een Aart Booth van dezelfde generatie, een Aert Aertsz in de Haagse tak 
en een Aertsz Dirksz in de Utrechtse tak, beiden leefden ze in de eerste helft van de 16e eeuw en 
beiden stierven ze in hetzelfde jaar 1551. Van de Haagse Aart Boot is veel bekend, Mathijs Dalen 
somt het op als volgt: 
 

 
Uit deze aantekening van de Utrechse genealoog Cornelis 

Boot
3 betreffende “Joffr  Alidt Booth tweede dor van Aert 

Booth de Bailiu van Hage”   en haar man “Boudewijn vander 
Boye eerste rekenmeester van Gelderland te Remunde” blijkt 
dat hij ook de Haagse Aert Booth als haar vader beschouwde. 
Daar het zeker is dat de moeder van de boven genoemd 
kinderen Geertruijd van Leeuwen is, betekent dit dat zij 
volgens Cornelis Boot met de Haagse Aernt Booth getrouwd 
was. Waarschijnlijk heeft Cornelis Booth kleinkinderen van 
Alidt ontmoet, want die hadden bezit in Utrecht. Linksboven 
zien we een schets van het Booth wapen: een springend hert in 
zwart op een gouden veld. De genealoog Cornelis Booth wist 
ook dat er in 1549, 1550 een  Schepen van Utrecht Aart Booth 
was geweest, maar daar zegt hij verder niets over, ook niet dat 
hij een zoon van Dirk Boot was, zijn eigen voorvader. 

                                                             
3 Utrechtse Universiteitsbibliotheek: Handschrift HS 1828 Genealogische Aantekeningen van Cornelis Booth 



In een artikel van 19734 op pagina 308, worden de huwelijkse voorwaarden van 22 Maart 1526 

vermeld tussen  Aernt Boot, zoon van Aernt Boot en Agatha van Diemen en Anna Coebel, dochter 

van Mr. Frans Coebel van der Loo, de eerste vrouw van de Haagse Aernt Boot. In een voetnoot (32) 

wordt dan gezegd: De in 1549 tot schepen van Utrecht aangestelde naamgenoot Mr. Aernt Booth 

kan onmogelijk identiek zijn met de Haagse Schout en Burgemeester Mr. Aernt Booth. De Utrechtse 

Mr. Aernt Booth (zoon van Mr. Dirck en diens tweede vrouw Margaretha de Wit?) zal gehuwd zijn 

met Geertruyt Gijsbert van Leeuwendr. 

Dit is dus in directe tegenspraak met de opinie van alle oudere genealogen en het wordt niet 

uitgelegt wat aan dit oordeel ten grondslag ligt. Wel is duidelijk dat Mathijs Dalen en Cornelis Booth 

niet op de hoogte waren van de huwelijksvoorwaarden van Aart Booth en Anna Coebel, een nicht 

van zijn zuster Mathilde.  

Mathijs Dalen schreef dat Aart Booth samen met 

Geertruid van Leeuwen in Jerusalem was geweest en 

in Buchel is een grafschrift in de Geertekerk in Utrecht 

afgebeeld, dat zegt: 

Hr Aernt Booth Ridder van Jerusalem heeft de reyse 

inden heyligen Lande te Jerusalem gedaen Ao 1524 

met vr Geertruyt Gysbt van Leuwens dr syne huysffr 

Dit is duidelijk in strijd met het feit dat de Haagse Aart 

Boot in 1526 met Anna Coebel is getrouwd en schijnt 

bovenstaande opinie te bevestigen.  

Cornelis Booth vermeldt dit grafschrift ook, maar zijn tekst is iets anders5: Heer Aernt Boot Ridder en 

broeder 1517 van Jerusalem, die te Jerusalem geweest is met syn huysvrou Joffroue Geertruydt Heer 

Gysbert van Leuwens dochter: int jaer ons Heren , doe men schreef 1484.  

G. Van Niekerken zegt over dit grafschrift het volgende: Dit grafschrift is een mystificatie. Geertruid 

van Leeuwen was in 1524 nl. getrouwd met Gherijt Bogaert ; zij maakte wel een reis naar Jerusalem, 

maar zij deed dit met haar man Gherijt, en wel in 1529, op welke reis haar echtgenoot kwam te 

overlijden. Een en ander blijkt uit twee sententies van het Hof van Holland van 23 Maart 1537 (1536) 

betreffende enige procedures, die Geertruid na het overlijden van haar man terzake van 

erfenisaangelegenheden moest voeren. In deze processen werd Geertruid vertegenwoordigd door 

Aernt Boot als haar man en voogd. 

Helaas heeft deze mystificatie genealogen jarenlang op een dwaalspoor gebracht.  

De grootvader van Aert Booth, Baljuw van Hage, was Aert Cornelisz Boot, burgemeester van 

Dordrecht in 1472. Deze Aert Cornelisz Boot had twee broers: Heer Jan Boot van Barendrecht, 

Canonik ter Groote Kerk in Dordrecht die hy den 2.Martii 1482 maakte Elf Mergen Lands, bedijkt in 

Strijen, &c hy sterft Anno 1496 en een broer Adriaen. De schenking van Jan Booth aan de kerk was 

                                                             
4 H.P. Fölting, “De Landsadvocaten en Raadspensionarissen der Staten van Holland en West Friesland, 1480-
1795”, Dl.I CBG Jaarboek 1973 p.294-343 
5 Utrechts Archief Toeg. 355 Cornelis Booth, “Genealogische Aantekeningen” folio 73  



een zogenaamde benificie bekostigd uit de opbrengsten van het genoemde land. Jan Boot bepaalde 

dat dit beneficie na zijn dood over moest gaan op die naeste van mynen geslacht ende bloede en 

toen hij in 1496 stierf was dat zijn neef Aernt Aerntsz Boot, advocaat in den Haag in 1496, zoon van 

Aert Cornelisz Boot, want zijn broer Adriaen was gestorven zonder kinderen na te laten. In 1552 

blijkt deze benificie in het bezit te zijn van Gerard Booth, de oudste zoon van Geertruijd van 

Leeuwen. Dit is alleen mogelijk als hij de kleinzoon is van deze Aert Aertsz Boot  en dus tot de 

Haagse tak behoort. Cornelis Boot en Mathijs Dalen hadden dus toch gelijk en Geertruijd van 

Leeuwen was inderdaad getrouwd met Aernt Booth, de Baljuw van Hage! 

Beneficie gesticht door Jan Cornelisz Boot in 1482 

 
Het 72 folios tellende “Decreet bijden Hove / Interponeer ten versoucke van die kinderen ende 
erfgenamen van wijlen Aernt Boot ende jonffrouwe Geertruyt van Leeuwen” van het Hof van Holland  
opgesteld tussen November 1557 en November 15586 gaat over de verkoop van elf morgen land bij 
Oud-Strijen, behorende bij de “officiatie”, ook  “vicarie” of “beneficie” genoemd, gevestigd op een 
“houten altaar” in de Lieve Vrouwe Kerk in Dordrecht gesticht door Jan Boot Cornelisz van 
Barendrecht in 1482, kanunnik van die kerk. Het begint als volgt: 
 

 
Aen den gheen die dese onse Letteren van Decreet sullen sien saluyt Alsoe gerryt boot als posesseur van zeker beneficie 
gefundeert op theylige houdt oultair in onse Liever Vrouwen kercke tot dordrecht ende die kinderen ende erfgenamen 
van wylen mr.  aern boot ende jonffrouwe geertruyt van leeuwen ons verthoendt hebbende zekere brieven van ordini. 
van de fundatie principael gedaen bij heer Jan boot / noch zekere instrumente mitsgader die confirmatie van mynen 
heere den proost ende archidiaken van sinte salvator tot Urecht die was getransfixeert ende andere munimenten hier 
nae geinsereert 

Het decreet continueert nu met transcripties van de documenten door Gerryt Boot aangebracht, die  
samen  20 bladzijden in beslag nemen. Om enig overzicht te geven geef ik nu een lijst en korte 
samenvatting van deze documenten. 

                                                             
6 Nationaal Archief: Hof van Holland Decreten / Toegang 3.03.01.01 inv. nr. 3270/1558/239 



1. De fundatie brief van een “officiatie” gesticht door “jan boot cornelisz van barendrecht 
priester canonick binnen dordrecht” en op 10 Maart 1482 door hem en de deken en 
capitularen van Onse Lieve Vrouwe Kerk te Dordrecht bezegelt en ondertekent. Tot welcke 
stichtingen ick bewysse ende geve Elff margen Landts bedyckt in stryen liggende gemeen met 
myne broeders als aernt conelisz ende adriaen cornelisz. Hij bestemt nadrukkelijk dat deze 
“officiatie” na zijn dood gegeven moet worden aan die naeste van mynen geslacht ende 
bloede. In feite wordt niet het origineel van deze fundatie brief getoond, doch een afschrift, 
waarvan Wy Bourghmeesteren Schepenen end Raide der Stede van Dordrecht verklaren dat 
zij het origineel gezien hebben. 

2. Een in het Latijns geschreven document afkostig van David van Bourgondie, Bisschop van 
Utrecht, waarin hij de boven beschreven fundatie confirmeert. 

3. Een verklaring getekent op 21 Juli 1552 door de deken en capitularen van Onse Lieve 
Vrouwe kerk te Dordrecht en gedaan op verzoek van Jonffrou Gertruyt van Leeuwen 
weduwe wylen Aert Boot, betreffende een zeker Requeste by hair ende meester vranck boot 
gedaan aan de vicaris van de bisschop van Utrecht betreffende elf mergen land in Oud-
Strijen, verbonden aan een “vicarie” te Dordrecht. Dit request was nog hangende omdat 
Vranck  Boot ondertekent had als patroon van deze fundatie, maar Geertruyt niet kon 
bewijzen dat hij dit inderdaad was. De deken bevestigt dit nu en geeft ook zijn 
ondersteuning van het request. 

4. Het oorsronkelijk request aan de vicaris van de bisschop van Utrecht van 1552 opgesteld 
door mr. Vranck boodt wonende inden Hage als patroen van zeker vicarie gelegen opt 
heylige houts outair inde parochie tot dordrecht ende Jonkvrouwe geertruyt van leeuwen 
weduwe wylen aernt boot wonende tot Utrecht als moeder ende voochdesse van gerryt boot 
hairen onbejairden zoon possesoir ende besitter vande selven vicarie dat tot onderhouden 
vande lasten en de de missen byden fundateur gegeven syn elff marge landts gelegen in oudt 
stryen. Het probleem was dat er een grote vloed was geweest  in 1551, zodat al het land was 
ondergelopen en dat bij de volgende inspectie door de dijkgraaf niet alleen reparaties nodig 
bleken te zijn maar ook nog tot nieuwe dijkwerken werd besloten. Voor de kosten daarvan 
werden de eigenaars van de landerijen aangeslagen. Geertruyt van Leeuwen moest dus niet 
alleen voor die dijkage kosten opkomen maar ook nog voor het onderhoud van het vicarie, 
en dat alles terwijl de elf morgen land niets opbrachten, vanwege de vloed. Dit deed zij uit 
haar eigen middelen en zij vroeg hiervoor hulp aan de bisschop.  

5. In de marge van het bovenstaande request staat het oordeel van de vicaris soe sal ick van 
wege mynes E. Heere van Utrecht consenteren in vercoping. Hier wordt voor het eerst over 
de verkoop van het land gesproken. Deze apostille is gedateerd 16 Juli 1552 en ondertekent 
door Jacob Uiten Eng.  

6. Een lange Latijnse tekst ondertekent door Lamsweerde. 
7. Die vicarie generael des Hoochweerde Heere bisschop van Utrecht consenteert dat Jonffrou 

Geertruyt van Leeuwen naegelaten weduwe wylen Aernt Boot als voocht ende mombaresse 
van Gerryt Boot hairen zoene noch onmondich / zijnde besitter van zeker geestelijcke 
benificie gelegen inde kerke van Dordrecht opt heylich houten altair / sal mogen doen op 
hangen ende te roepen vuyt ende scryven zekere elff margen landts gelegen int oudt stryen 
toebehorende tvoornoemde beneficie”. “Akten den tweeden november ao. 1556 Onder 
teykent ende gescreven door bevel mijnes Heeren Vicaris voorn Ondergeteykent 
Lamzweerde.  

8. Wy Vranck Boot Licentiaet inden Rechten Dominicus Boot Raidt inden Hage ende Aert Coebel 
ontfanger generael vandt landt van Holland als naeste vrunden van zweerts zyde van wylen 
heer Jan Boot fundateur van beneficie in dese akte gecoirt stemmen toe in de verkoop van 
de elf morgen land in Oud-Strijen, onder zekere voorwaarden. Deze akte is gedateerd: 
“Oorconde dese ondergeteykent in november ao. XVe sessendevijftich v boot / d boot ende a 
coebel” 



Het duurde dus van Juli 1552 tot November 1556  voordat Geertruyt van Leeuwen toestemming 
kreeg tot verkoop van de elf morgen land te Oudt Strijen van zowel de Bisschop van Utrecht en van 
Vranck en Dominicus Boot en Aernt Coebel.   
Nu moest nog een mandement aangevraagt worden bij het Hof van Holland voor de eigenlijke 
verkoop van het land, want Strijen ligt in het Graafschap Holland en daar gaat het decreet over. Op 
30 Augustus 1557, na de dood van zijn moeder, verkrijgt Gerrit Boot eindelijk dit mandement.  
 

De kinderen van Geertrui van Leeuwen Gijsbertsdr en Aert Booth 

 
Aernt Boot, weduwnaar van Anna Coebel, en Geertruijd van Leeuwen Gijsbertsdr, weduwe van 
Gherijt Bogaert, moeten na 1529 getrouwd zijn, het jaar waarin Geertruijd’s eerste man in Jerusalem 
gestorven is. In 1537 waren ze in ieder geval getrouwd, waarschijnlijk eerder. Aernt was toen 
ongeveer 50 jaar oud en Geertruijd zo’n twintig jaar jonger. Het is niet bekend wanneer Anna Coebel 
is overleden. Er schijnen geen levende voorkinderen geweest te zijn. Aernt sterft in 1551 en 
Geertruijd in 1557. Hun kinderen zijn dus geboren tussen 1530 en 1550. 
 
12 November 1561: De erfgenamen van Aernt Boot: Gerrit Boot Aernt Boten soon, Willem van 
Zuylen van Nyvelt en Joff. Aecht Boot sijn huysvrou, Johan Boot haeren broeder, Boudewijn vander 
Boij (of Boeij) haeren swager en sijn kinderen geprocreeerd bij zal. Joff. Alith Boots, Joff. Anna en 
Mechthild, zal. Aernt Bootes dochteren geprocreeert bij Joff. Geertruydt van Leuwen transporteren 
hun huis bij St. Geertenbruch in Utrecht7. Dit is het huis Leeuwenberch van hun overleden moeder.  
 

1. Gerard Booth is degene die, nog onmondig,  in 1552 genoemd wordt als eigenaar van het 
beneficie gesticht door Jan Cornelisz Boot. Hij was eerst getrouwd met Geertruij van 
Kouwenhoven, die echter in 1575 stierf, en daarna met Kornelia van Teijlingen. Hij was 
rentmeester van de Abdij van Egmont  maar werd in 1582 van deze post ontslagen door de 
Staten van Holland.  Hij schijnt daarna in financiele moeilijkheden gekomen te zijn (zie ook 
kind 2) maar in 1594 noemt hij zich Gecommitteerde  tot  Opsicht van de Wildernisse. Hij 
had vele kinderen, zijn zoon Godfried was voor enige tijd Ontvanger der Convooijen te 
Gorinchem en vertrok daarna naar Engeland, waar hij de stamvader werd van de Engelse tak 
Booth. Zijn dochter Martina trouwde in tweede huwelijk met Pieter Bor, rentmeester van 
Holland en een bekend schrijver. Een andere dochter Geertruij trouwde met  Francoys Criex, 
Griffier van den Hove van Holland. Zijn zoon Dirk werd Procureur bij het Hof van Holland. 
Gerard Booth stierf in 1600. 

2. Agatha Booth was getrouwd met Willem van Zuylen van Nyevelt, weduwnaar van Kathrina 
Ram, de Heer van het huis ’s Heeren-Arents-Bergen bij Schoonhoven, waarmee hij in 1544, 
bij dode van zijn vader Willem van Zuylen van Nyevelt, beleend werd. In 1556 bevestigt hij 
een lijftocht voor Katharina Ram op dit huis en in 1560 een lijftocht voor zijn tweede vrouw 
Agatha Booth. Later in 1565 belast hij dit huis met 156 pond geleend van zijn neef Mr. 
Arnout Coebel (zoon van Nicolaas Coebel en Machtild Booth) en ook met hetzelfde bedrag 
geleend van zijn zwager Witte Wittens, Raad in het Hof van Holland. In 1551 en 1561 blijkt 
hij ook land te bezitten in Vlaardingerambacht naast of gemeen met zijn zwager Boudewijn 
van de Boeije.  In 1577 was hij Bajuw van Zuid-Holland en ook Schout van Dordrecht. Voor 
geruime tijd moet hij de Kapitein van een Vaandel gweest zijn want zijn neef Godefried 
Booth, zoon van zijn zwager  Gerard, vermeldt in het voorwoord van een van zijn boeken, 

                                                             
7 Utrechts Archief: Transportakten d.d. 12.11.1561, Boedel van Aernt Boot, samenvatting in: Toeg. 

355 Cornelis Booth, “Genealogische Aantekeningen” folio 73  

 
 



dat hij voor zijn huwelijk, zeven jaar in het Vaandel van zijn oom gediend heeft en Gerard 
zelf verzoekt ook om een plaatsing als Adelborst in dit Vaandel in 1589. Later werd hij ook 
nog Drost van Muijden en Baljuw van het Gooiland. Dit echtpaar had tenmiste vier kinderen:  
Arnout, Frederik, Abraham en Katharina. Agatha sterft in 1589 en Willem in 1609. 

3. Johan Booth was getrouwd met Josina Sandelijn, de dochter van Cornelis Sandelijn en 
Jakobmijne van der Meer, uit een vooraanstaande Haagse familie dus, waardoor hij in 
contact kwam met vele belangrijke Haagse ambtenaren. Johan was Rentmeester van de 
Confiscalien en heeft zijn hele leven in den Haag gewoont.  Zijn zoon Kornelis was 
Rentmeester van de Hoogheyd in Prince-land en zijn kwartieren van vader’s kant zijn: Boot, 
van Leeuwen, van Diemen, van der Haer8. De eerste twee duiden dus zijn ouders aan en de 
volgende twee de twee grootmoeders: Aechte van Diemen en Alidt van der Haer. Een 
dochter van Johan, Geertruijt, is getrouwd met  Dirk de Jonge, advocaat in den Haag, en zij 
hebben een zoon Kornelis de Jonge, die secretaris van Delfland is. Zijn kwartieren zijn ook 
bekend en komen overeen met die van zijn oom Kornelis. Deze tak van de familie wist dus 
dat ze van Aernt Boot, de Baljuw van Hage, afstamden. 

4. Alidt Booth was in 1561 al gestorven, maar haar man Boudewijn vander Boe, was aanwezig 
bij de verkoop in Utrecht in 1561. Hij was ook een Haags ambtenaar, werkzaam eerst als 
Notaris en dan als rekenmeester in de Hollandse en daarna de Gelderse Rekenkamer. Als de 
huwelijks voorwaarden van zijn zoon Arnout worden opgesteld in Roermond in 1592, is een 
van de getuigen zijn neve Arnold Sandelijn. 

5. Anna Booth was in 1561 nog niet getrouwd maar ze wordt wel genoemd. Later trouwt ze 
met Adriaen van Adrichem, burgemeester van Haarlem. 

6. Machtild Booth was in 1561 ook nog niet getrouwd, maar later trouwt ze met Mr. Witte 
Wittens, Raad in den Hove van Holland. 

 
De meeste kinderen woonden in den Haag, hadden echtgenoten uit Haagse families, bekleedden 
Hollandse ambten,  precies zoals hun vader Aernt Booth, 1518 Schout van den Hage, 1522 Baljuw 
van den Hage, 1530 Baljuw van den Hage, 1531 Meester-Knape van de Wildernisse in Holland, en 
zijn broer Vrank Booth, Advocaat voor den Hove van Holland, en zijn zwager Nicolaas Coebel, die uit 
een vooraanstaande Haagse familie stamde.  De namen van de dochters hebben eenvoudige 
verklaringen: Kind 2 Agnata is genoemd naar zijn moeder Aechte van Diemen, kind 4  Alidt is naar 
Alidt Willemsdr van der Haer genoemd, moeder van Geertruijd, kind 5 heet Anna naar Aernt’s eerste 
vrouw, en kind 6 heet Machtild net als zijn grootmoeder en zijn zuster. 
 

Aernt Boot Schepen van Utrecht 1549 en 1550 
 
Maar wie was die Schepen van Utrecht? Het is natuurlijk mogelijk dat er inderdaad een Utrechtse 
Aernt Boot bestaan heeft die daar schepen was, al of niet zoon van Dirck Booth, en die verder 
nergens genoemd wordt. Het is echter meer waarschijnlijk dat de Haagse Aernt Boot zijn laatste 
jaren in Utrecht doorgebracht heeft op het prachtige huis Leeuwenberch van zijn vrouw Geertruijd 
aan de Oude Gracht vlak bij de Geertekerk, waar hij is begraven, en dat hij burger werd en in zijn 
laatste jaren zelfs Schepen van Utrecht. En dat die 17e eeuwse genealogen toen ze zagen dat er een 
Aert Booth Schepen was geweest in 1549 en 1550 hem niet wisten te plaatsen en hem toen maar 
een zoon van de Utrechtenaar Dick Booth hebben gemaakt en zo een fictieve persoon hebben 
geschapen die eeuwen lang heeft bestaan en zelfs na 1973 een nieuw leven is gaan leiden als 
echtgenoot van Geertruijd van Leeuwen. 
 

                                                             
8 de Nederlandse Leeuw 1895 col.142 


