
Het Paaijenborgh steegje in de 17e Eeuw 
 
Het eerst komen we de nazaten van Francois van Sneeck tegen in een akte van 1619 waarin Daniel 
van Weede, Pieter van der Burch en Jacob van der Burch, respectievelijk echtgenoten van Maria 
van Sneeck, Deliana van Sneeck en Johanna van Sneeck de rechten op de 10 Godskameren te 
Utrecht in de Payenburgsteeg verdelen. Deze akte is te vinden in het Familie-archief de Clercque 
Wissocq de Sousberghe dat op het Rijksarchief te Gent ligt1. Hier worden dus de drie dochters van 
Francois van Sneeck genoemd, samen met hun echtgenoten, als collatoren voor de Godscameren in 
het Paaijenborgh steegje, we mogen aannemen in de volgorde van hun leeftijden.  

 
Maria van Sneeck, de oudste dochter van Francois van Sneeck, gaat in ondertrouw met Daniel van 
Weede op 23 Januari 16022: 
 

 
 
« Den xxiii January 1602 Is versocht bij Mr Daniel van Weede Raet Ordinaris inden hove van Utrecht 
ende Maria za. Francoys van Sneecks dr. Gesolemniseert voor Burgemeester en schepenen den xix 
January 1602 » 
 
Daniel behoort tot de Lutteke Weede tak van het oude Amersfoortse geslacht van Weede, waarover 
een uitgebreide literatuur bestaat. Deze tak woonde al enige generaties in Utrecht. Hij was een zoon 
van Elias van Weede en Cornelia van den Berch. Dit blijkt uit de Maechescheid (boedelverdeling) 
van 1591 tussen hem en zijn broer Peter van Weede, die ook als jurist aan het hof van Utrecht 
verbonden was. Zijn voorouders kunnen generaties lang gevolgd worden door het bezit van het 
Tiend van Boelenhoeve, een landgoed vlak bij Amersfoort. 
 
Maria erft het ouderlijk huis aan de Nieuwe Gracht (nu Drift 29) dat haar vader in 1587 gekocht had, 
want dat is ook nog in het bezit van haar zoon. Het is dus waarschijnlijk dat zowel zij en haar zoon 
daar met hun gezinnen gewoond hebben. De kinderen van Daniel en Maria: 
 

1. Elias van Weede de oudste zoon die oorspronkelijk de erfgenaam van zijn ouders is, 
echter al op 3 Januari 1641 ongetrouwd sterft, ruim een jaar na zijn moeder, en zijn broer als 
enig erfgenaam nalaat. 
2. Francois van Weede die in 1637, als zijn moeder nog leeft, met Mechteld Franscoise van 
Amerongen trouwt. Hij sterft al jong in 1646, en als zijn vrouw ook sterft in 1648, laat dit 
echtpaar twee jonge kinderen na, de oudste dochter Francoise Margareta van Weede 
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(genoemd naar een tante van moeder’s zijde) die dan 10 jaar oud wis en een jongere zoon 
Daniel van Weede (genoemd naar zijn grootvader). Francoise Margareta is getrouwd met 
Cornelis Arnout van der Marssche, en zij is de grootmoeder van de Mechteld vander 
Marssche, die nog in 1771 als collatrice van de Godscameren in het Paaijenborchsteegje 
optreedt.  Haar broer Daniel is ongetrouwd gebleven. 
3.  Anthonia van Weede waar we nooit meer iets van horen. 

  
Daniel van Weede sterft al in 1623, maar zijn weduwe Maria van Sneeck leeft nog tot 1639. 

 
Deliana van Sneeck trouwt ruim een jaar voor haar zuster Maria in October 1600, ook voor 
schepenen: 
 

 
 
« Den xviii October bij  Pieter Pietersz vanden Burch van Schiedam ende Jonkvr Deliana Francis van 
Sneeck dr. van Utrecht. Gesolemniseert voor Burgemeester en Schepenen xxv October 1600 » 
 
Pieter Pietersz vanden Burch was de enige overlevende zoon van zijn vader Pieter Pietersz vanden 
Burch en zijn eerste vrouw Maritghe Thielman Oemsdr en hij is geboren op 25 April 1571 in 
Schiedam. In 1575  is zijn vader voor de tweede keer getrouwd met Annitghe Arentsdr van 
Smalevelt en met haar had hij tal van kinderen en een daarvan, Jacob Pietersz vander Burch 
geboren op 3 Mei 1579, trouwt in 1606 met Deliana’s jongere zuster Johanna. Dit was een heel rijke 
familie uit Schiedam die in ontelbare leenakten genoemd wordt en goederen bezat over heel Zuid 
Holland.  
 
Pieter Pietersz vanden Burch, de zoon dus, echtgenoot van Deliana, koopt in 1606 het Huis 
Weijnesteijn bij Jutphaas en sindsdien noemt deze familie zich van Wijnesteijn. Vier kinderen zijn 
bekend: 
 

1. Francois van der Burch, Heer van Wijnesteijn van 1626 tot 1648. Naar de vader van Deliana 
genoemd. Sterft in 1648 ongetrouwd. 

2. Tielman van der Burch trouwt Margaretha Grijp van Valkesteijn vrouwe van Sanderling. Hij 
is naar de grootvader van zijn vader genoemd. Twee kinderen zijn bekend, een zoon Justus 
vanden Burch en een dochter Anna Christina vanden Burch. 

3. Maria van der Burch trouwt Rochus Grijp van Valckenstein 
4. Pieter van der Burch Heer van Wijnesteijn wordt in 1671 genoemd als collator van de 

godscameren in het Paaijenborg steegje  
 
Deliana en haar echtgenoot zijn allebei in 1626 gestorven. 
 
 



 
 
 
Johanna van Sneeck, de jongste dochter van Francois van Sneeck. trouwt in 1606: 
 

 
 
« Den viiden Juni Is versocht bij Jh  Jacob Pietersz vanden Burch woonende tot Schiedam ende Jonkfr 
Joanna van Sneeck woonende binnen deser Stadt Utrecht. Gesolemniseert voor Burgemeester ende 
Onze Schepenen op den xiiii Juni 1606 »  
 
Zij hebben tot zijn dood in 1624 op Kasteel Oudaen bij Breukelen gewoont, dat haar vader in 1578 
gekocht had,  en het kasteel zijn tegenwoordige vorm gegeven. Kinderen: 
 

1. Francois van der Burch van Oudaen is in 1629 ongetrouwd gestorven. 
2. Aernout van der Burch van Oudaen is op 13 November 1646 in Alkmaar met Anna Nobel 

getrouwd en heeft daar ook gewoont. In 1648 heeft zijn moeder Kasteel Oudaen aan hem 
opgedragen, en sindsdien is hij dus Heer van Oudaen tot aan zijn dood in 1652. Vijf kinderen 
van dit echtpaar zijn bekend, waaronder de oudste zoon Jacob van der Burch van Oudaen 
die in 1653 Oudaen van zijn vader erft en daarmee beleent is tot zijn dood in 1689, de 
tweede zoon Cornelis van der Burch van Oudaen, die enige tijd Heer van Soestbergen was, 
het Kasteel aan de Gansstraat in Utrecht, maar nooit getrouwd is, en een dochter Johanna 
Maria van der Burch van Oudaen, die getrouwd is met Philibert de Clerque Wissocq uit een 
Belgies geslacht, die zich later ook Heren van Soestbergen noemen en waar alle papieren 
betreffende de familie van de Burg uiteindelijk terecht zijn gekomen, hetgeen verklaard 
waarom die nu in een archief in Gent liggen. En daar zijn ook akten betreffende het 
Paaijenburg steegje bij, bijvoorbeeld degene waarmee we deze sectie begonnen zijn. 

3. Pieter van der Burch van Oudaen is getrouwd met Catharina Nobel, zuster van Anna, maar 
uit dit huwelijk zijn geen kinderen voortgekomen. Hij was Heer van Soestbergen en heeft 
daar tot zijn dood in October 1670 gewoond, waarna het overging op zij neef Cornelis. 

4. Allegonda van der Burch van Oudaen is getrouwd met Jordaan Poeijt, een van de 
sleutelfiguren van dit verhaal. Hij was namelijke de administrateur van de Godscameren in 
het Paaijenborg steegje tot 1670 en behartigde ook de zaken van Francoise Margarita van 
Weede, de nagelaten dochter van Franciscus van Weede, een volle neef van zijn vrouw. Hij 
was de zoon van Rutger Poeijt en Maria van Weede en via zijn moeder ook direct verwant 
met Francoise van Weede, hun grootvaders waren volle neven. Jordaan Poeijt en Allegonda 
hebben altijd op de “Regenboogh”, nu Kromme Nieuwe Gracht, gewoont en zij hadden 
meerdere kinderen waarvan voor dit verhaal belangrijk zijn Maria Remburga Poeijt, geboren 
in 1644 en getrouwd met  Jan Diderik van Blocklant en Johanna Jacoba Poeijt getrouwd 
met  Peter Soudenbalch. 

5. Anna van der Burch van Oudaen is getrouwd met Georg Kieffelt en zij hebben een dochter 
Agatha Clementia Kieffelt. Ik weet niet waar zij woonden. 

 



Als weduwe heeft Johanna van Sneeck  zich in Utrecht gevestigd, maar tot 1648 bleef ze het kasteel 
Oudaen beheren. Zij is in October 1652 gestorven. 
 
« Compareerden / de Heer Pieter van der Burch Heer van Weijnesteijn, Vrouwe Margareta Grijp 
van Valckesteijn Vrouwe van Sandeling weduwe wijlen de Heer Tileman van der Burch, de Heer 
George Kieffelt Heer van Braechsm als vader ende voogt van Jonckvrouw Agatha Clementia Kieffelt 
eenige naegelaten dochter en erffgen. van Johanna van der Burch, Vrouwe Fransoise Margareta 
van Weede en Heer Diderick Heereman Heer van Sugteburch als voogt van de naegelaten kinderen 
en erffgen. van wijlen de Heer Arnout van der Burch in sijn ed. Leven Heer van Oudaen en erffgen. 
van Heer Pieter van der Burch in sijn ed. Leven Heer van Soestbergen, in dien qual. vervangende 
ende de rato caverende voor de Heer Frederick Cousebant sijnen mede voogt ende Philibert W. 
Clercque als getrout hebbende Vrouwe Johanna Maria van der Burch, allen erfgenaemen ende 
descendenten van de heer Fransois van Sneeck,  ende verclaerden comparanten mitsdesen te 
constitueren ende magtich te maecken Gijsbert van Bijlevelt mede notaris sHooffs voorn. specialic 
omme in der minne te versoecken van den Heer Jordaen Poeyt reeckeninge bewijs ende reliquien 
van soodanigen ontfang ende uijtgaeff als den selven gedaen ende gehadt heeff van seeckere tien 
cameren staende in de Paessteech alhier binnen Utrecht / de selve reeckeninge op te nemen ende 
te sluiten ende de capitalen (tot onderhout van deselve eertijts gemaeckt ter somme van omtrent 
twee ende vijftich hondert ende vijff en twintich gulden bestaende in gevestigde plechten en 
obligatien bij den voorn. Heer Poeyt ontfangen volgend des selfs recepisse van denselven over te 
nemen daervan quitantie te passeren, -----etc-----, gepasseert den xe July 1671 »3 
 
Hier zien we dus allemaal namen die we boven ook al tegen gekomen zijn maar nu als collatoren van 
de Godscameren van de Francois van Sneeck fundatie in een heel logische volgorde. Geen van de 
drie dochters Maria, Deliana en Johanna van Sneeck is nog in leven in 1671, en de lijst van begint dus 
met mensen van de volgende generatie voor zover die nog leven, de zoon van Deliana, Pieter van 
der Burch Heer van Weijnesteijn, die dit huis van zijn ouders geerft heeft, dan Vrouw Margariete van 
Valkensteijn de weduwe van Tieleman van der Burch, ook een zoon van Deliana, en dan Georg 
Kieffelt, de weduwnaar van Anna van der Burch, dochter van Johanna, die optreed als voogd over 
zijn dochter. Dan komt de volgende generatie beginnende met Francoise Margariet van Weede, de 
kleindochter van Maria,  en dan de voogden over de kinderen van Arnoud van der Burch Heer van 
Oudaen, kleinkinderen van Joanna. En uiteindelijk Philibert W. Clercque „als getrout hebbende 
Vrouwe Johanna Maria van der Burch“, ook een kleindochter van Joanna. Jordaen Poeijt is natuurlijk 
ook een schoonzoon van Johanna, maar hij was de administrateur van de fundatie, die rekening van 
zijn beheer moet afgeven en daarom wordt hij niet bij de collatoren genoemd. 
 
Het zou te ver voeren op alle leden van de generatie van kleinkinderen van de dochters van Francois 
van Sneek in te gaan en in het vervolg van deze verhaal richt zich op een van hun, Francoise 
Margareta van Weede, de kleindochter van Maria van Sneeck. 
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