Van Sneeck
De beroemde 17e Eeuwse genealoog Cornelis Booth1 heeft het volgende op te merken over het 16e
eeuwse Utrechtse geslacht van Sneeck (cursieve aantekeningen FS):
« Jan Meertensz van Sneeck diende bij de Wijbisschop, naderhand barbier en
mede wijntapper opt oude kerckhof in (het huis genaamd) Montfoort; borger
ao.1536, was in den Raed ao.1560, 1561, 62, 63, 64, 67, 68, 75, op sijn graf staet
dit wapen te buerkerk
seyn huysvr. was ao.1531 Aeltje Ariaens; had getr. Mariken Franck Folpertsz de
cramers dr. hadden tsamen vele kinderen op welcke dese sij lijftocht beleggen
vier 1557:
a. Mr. Meerten van Sneeck Canon. St. Pieters, was ao.1560 oudt 25 jaren en sterft ao.1568
(beluiding Dom 1573)
c. Franck ao.1560 oudt 16 jaren, naderhandt gen. Francoys van Sneeck was een wijncooper
en was Raed 1576, 80, 81, 83, 84, 89, 90, 92, Cameraer 1582, Burgemeester t’Utrecht
ao.1597, 1598, Scepen ao.1599, ende sterft int begin des jaers 1600 ex dysenteria, homo
patrimonia magna dives factus, coopt van Dirck van Zulen ‘t huys Oudaen, sijn I. huysvr. was
Stijntgen dr. van Cornelis Cornelisz Lakenverver, na genaemt Schoordijck, sijn II. huysvr. ao.
1573 Adriana dr. van Gosen Laurensz van Nijendael, (Booth heeft de orde van deze vrouwen
verwisseld: Stijntgen was zijn tweede vrouw en Adriana zijn eerste – dit blijkt duidelijk uit de
transport akten) sijn III. huysvr. Alijdt Drousselaer, suster van Bate van Drousselaer Gijsberts
huysvrouw van Zulen van Nijveldt,
vant I.bedde hadde (moeder Stijntgen van Schoordijck, in feite dus tweede huwelijk):
Marie van Sneeck troude ao. 1602 Mr. Daniel van Wede naderhandt
Raedsheer inde Hove van Utrecht;
Deliana van Sneeck troude int eyndt des jaers 1600 Peter vander Burch
van Schiedam, sij kocht Wijnestein te Jutphaes
Johanna van Sneeck tr. ao. 1606 Mr. Johan vander Burch peters
broeder voorz. sij besat noch ao. 1649 ‘t huys Oudaen
..... van Sneeck, die werdt doorsteken,
d. Christina van Sneeck oudt ao.1560, 13 jaren, troude Mr. Librecht vander Meulen
Schepen t’Utrecht ao.1576, 1577, 78, sij sterft weduwe sonder oir.
b. Aefgen was ao.1557 oudt 14 jaren, de verdere kinderen mede sonder oir gestorven »
----------------------------------------------------De familie van Sneeck komt ook naar voren in een aantal lenen die we van generatie tot generatie
kunnen volgen. Ik heb deze leenakten zelf niet gezien en haal de Repertoria aan die J.C. Kort uit deze
akten heeft samengesteld en die over de jaren in het tijdschrift “Ons Voorgeslacht” verschenen zijn.
« 698. Een halve hoeve in Outena2 in 1536 gesplitst in twee delen, het tweede deel:
698 B. 2 morgen land strekkende van de voorste 6 morgen tot de Bolgerijse kade
6-6-1560 Mr. Jan van Sneek te Montfoort, burger van Utrecht, voor Maarten van Sneek Jansz bij
overdracht door Cornelis Hubertsz.
x-x-1569 Maarten Jansz, kanunnik van St. Pieter te Utrecht
4-10-1575 Francois van Sneek, burger van Utrecht, bij dode van Maarten, zijn broer
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11-3-1601 Pieter van der Burch voor Deliana van Sneeck, zijn vrouw bij dode van van Francois, haar
vader
19-7-1620 Jan van Speleveld voor Maria van Sneek, bij overdracht door Deliana van Sneeck, haar
zuster, gehuwd met Pieter van der Burch van Wijnestein
5-6-1640 Franscois van Weede bij dode van Maria van Sneek, diens moeder
5-12-1647 Hubert van Heikop voor Hendrik Piek van Wolfsweerd, heer van Muiswinkel, voor Daniel
van Weede bij dode van Franscois van Weede, diens vader »
« 147. Een halve hoeve land met tiende en toebehoren op de Lage Haar 3 in 1574 gesplitst
147 A. De helft van het leen
23-9-1574 François van Sneek bij overdracht door mr. Anton van Loon voor Elisabeth diens zuster te
lossen binnen twee jaar
15-10-1617 Mr. Cornelis van Vianen, raad in de kamer van justitie, voor Maria, dochter van
Franscois van Sneeck, burgemeester van Utrecht, gehuwd met Daniel van Weede, raad ordinaris in
het Hof van Utrecht, bij dode van Elisabeth van Loon
6-6-1640 Franscois van Weede bij dode van Maria van Sneek, zijn moeder
5-12-1647 Hubert van Heikop voor Hendrik Piek van Wolfsweerd, heer van Muiswinkel en Jordaan
Poeyt voor Daniel van Weede bij dode van Franscois van Weede, diens vader »

---------------------------------------------------

Jan Meertensz van Sneeck
Geboortedatum en plaats: onbekend, omtrent 1510, volgens Booth wordt hij burger van Utrecht in
1536, dus waarschijnlijk is hij ergens anders geboren.
Huwelijken:
1. Voor 1534 trouwt hij met Alijt Adriaen Thomasdr die in Oktober 1534 al gestorven is zoals
blijkt uit een transportakte van Utrecht4:
« 22.10.1534 Acte van afstand van de Boedel van Alijt Adrijaen Thomasdr, in leven gehuwd
met Jan Meertijnss van der Sneeck, door Janna Adrijaens Thomasweduwe, getrouwd met
Jacob Gijsberts, ten behoeve van Jan Meertijnss van der Sneeck, barbier »
2. Zijn tweede vrouw Maria Franck Folpertsdr wordt in 1545 genoemd in de volgende
transportakte, samen met haar moeder, haar broer en vijf zusters met hun echtgenoten:
« 14.04.1545 Transport van de helft van “huysinge ende hofstede aan de Oost Zijde van de
Oude Grafte tusschen St. Maartensbrugge en de Visbrugge daer Alit Jans Sijmonss de
wederhelfft aff toebehoert” aan Alijt Jans Sijmons de weduwe van Cornelis Jacobs van
Rodensteijn. Verkopers
Margriete Dirck Zassen dochter Franck Claes Folpertsz weduwe
(ook als momber van haar zonen Dirck en Gijsbert)
Folpert Franckensz haer soon Lijsbeth sijn wijf
Cornelis van Oudewater voor hem en voor Alijt sijn wijf
Jan Wasman Anna zijn wijf
Meyster Jan Meertijnsz vande Sneeck voor hem en voor Maria sijn wijf
Claes Jacobsz van Vyanen voor hem en vor Janna zijn wijf
Adriaen Franck Claes Folpertsz dochter »
Kinderen: Volgens Booth lijftochten Jan Meertens van Sneeck en Maria Franck Folperts in 1657 de
volgende vier kinderen:
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Meerten Jansz van Sneeck, kanunnik van St. Pieter, geboren 1535, overluid Domkerk 1573;
Aefgen geboren 1543, wordt niet vermeld na 1557;
Franck geboren 1544, later Francois van Sneeck, zie hieronder;
Christina van Sneeck geboren 1547, trouwt Mr. Librecht vander Meulen, en sterft in 1604,
laat geen kinderen na.

Beroep en openbare functies: Booth zegt dat hij eerst dienaar van de Wijbischop was, de transport
akten vermelden als beroep barbier (1534, zie boven), dan wijnkoper (vanaf 1556):
« 15.04.1556 Plecht gevestigd op een “alinge huysinge en hofstede in de straat waar men gaat van
de Wittevrouwenpoorte naar de Byscops Staete, f.100 tegen 6%” verkocht door Lucia van Werden,
alias van Brugge, aan Jan Mertenss van der Sneeck, wijncoper »
Raadslid van de stad Utrecht in de jaren 1560 tot 1564, 1567 en 1568 en nog eens in 1575, waarnaar
hij door zijn zoon Franck wordt opgevolgd.
Woningen: In 1539 woont hij al op het Oud Kerkhof en dit betekent misschien dat hij toen al
wijnkoper was want de wijntappers van Utrecht van die tijd woonden veelal aan deze straat:
« 1539 Erfpacht Jan van Zwol geeft in erfpacht Mr. Jan Meertens het huys aen zuydsijde van ‘t oud
kerckhoff genaemt Forstenburch »5
Dit huis heeft hij alleen in erfpacht dus niet in eigendom, maar als hij in 1561 het huis koopt, dat
altijd beschreven wordt als daer de Montfoirst Uijthangt en waar hij schijnt te wonen, heeft hij ook
al het huis daarnaast in bezit, genaamd Martijns Toorn:
« 21.06.1561 Transport van “alinge huijsinge ende hofstede, kelders, cluijsen aan de Zuid Zijde
Oude Kerkhoff gelegen tussen Oostwaards Willem Taets van Amerongen, Deecken van Oude
Munster, Westwaards Jan Maertens van der Sneeck met de huijsinge Martijns Toorn” verkocht door
Johan van Zwol aan Jan Mertens van der Sneeck, Wijncoper »

Aan de zuid
zijde van het
Oudkerkhof
staan nog
steeds twee
panden naast
elkaar:
De Stad
Montfoort en
Den
Domtooren
( Maarten’s
Toren).
Het is aan te
nemen dat dit
de twee
genoemde
panden zijn.

Beleggingen: Vanaf 1556 koopt Jan van Sneeck een groot aantal plechten. Een plecht is wat we nu
een geldlening zouden noemen: de koper van een plecht geeft de verkoper een som geld en in ruil
5
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belooft de verkoper de koper rente te betalen van ongeveer 5% per jaar, dit alles gevestigd op iets
waardevols in het bezit van de verkoper, meestal onroerend goed, hetgeen de koper dus in beslag
kan nemen als de rente niet betaald wordt. Boven hebben we al zo’n plecht gezien, en hier is er nog
een, maar er zijn er tientallen, en als de woning van Jan Meertens genoemd wordt is het altijd zoals
hier:
« 27.11.1564 Plecht gevestigd op “cameren aan de Gansmerckt” verkocht door Huijck Pott aan Jan
van Sneeck op ‘t Oude Kerckhof daer de Montfoirst Uijthangt »
Een voorbeeld waarin weer bijna al zijn zwagers en schoonzusters genoemd worden:
« 27.03.1566 Transport van een Plecht “viervijfde deel van een plecht van f.650-5 1/2% sjaars
gevestigt op de huijsinge en hofstede gelegen aan de Stadtplaets genaamd Cleijn Hazenberch”
verkocht door Alijdt weduwe van Cornelis Oudewater, Jan Wasman en vrouw Anna, Claes Jacobs
en vrouw Janna, Adriaen Nenninck en vrouw Adriana die dochters zijn van Franck Folpertsz, aan
Jan Mertens van Sneeck »
Maar Jan Meertens belegt ook in huizen:
« 08.04.1575 Transport van “alinge huijsinge ende hofdtede gelegen aan de Oost Zijde van de Corte
Minnebroederstraat genaamd den Braessem, gelegen tussen Gerrit Heeren en Dominicus de
Pasteijbacker” verkocht door Jannige Franckendr weduwe van Claes Jacobs van Vianen aan Johan
Mertenss van Sneeck, belast met oudteijgen 3 1/2 stuiver s’jaers ten behoeve van St. Joesten
Gasthuijs buijten Utrecht, en een plecht van f.400-6 1/4% ten behoeve van Mr. Jan van Cootwijck »
Uit dit alles blijkt dat Jan Meertens van Sneeck veel geld verdiende aan zijn wijn handel.
Overlijden: Jan Meertens van Sneeck komt nog een keer voor in een transportakte van 1577 maar is
waarschijnlijk niet lang daarna gestorven.

---------------------------------------------------

Francois Jans van Sneeck
Geboortedatum en plaats: Franck van Sneeck is een van de vier kinderen van Jan Meertensz van
Sneeck en zijn vrouw Maria Franck Folpertsz die in 1557 een lijftocht ontvangen, en volgens Booth is
hij 16 jaar oud in 1560, dus geboren in 1544. Waarschijnlijk in Utrecht.
Huwelijken:
1. Zijn eerste vrouw is Adriana Goessen van Nijendaels dochter met wie hij omtrent 1573
trouwt hetgeen blijkt uit een testament van dat jaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen
bekend:
« 06.07.1573 Testament waarin Franchoijs van Sneeck en zijn vrouw Adriana Goessen van
Nijendaels dochter de langstlevende tot erfgenaam maken van alle roerende en onroerende
goederen »
2. De tweede vrouw is Christina Cornelis van Schoordijcks dochter. Zij is de moeder van de
drie volwassen geworden kinderen van Francois. Hoewel ze pas in 1588 voor het eerst als
zijn vrouw genoemd wordt, moeten ze al veel vroeger getrouwd zijn want hun tweede
dochter trouwt al in het jaar 1600.
« 27.08.1588 Plecht van f.100-6 1/4% gevestigd op “leech erff met huijs aan de Zuidzijde
Wittevrouwenstraat achter to in Franchoijs van Sneecks erff Oostwaards Joncheer Geraert
van Rhede heer ter horst en Franchoijs” verkocht door Adriaen Cornelis gehuwd met
Marichgen Jasper Ponss dochter Cleermaecker aan Franchoijs van Sneeck gehuwd met
Cristina Cornelis van Schoordijcks dochter. Borch Jasper Ponss Smith »
Christina van Schoordijk sterft in 1592: « 02.01.1592 Klokken van de Dom in Utrecht worden
geluid voor Cristina van Schoordijck vrouw van Franchoys van Sneeck »
3. In 1593 is Francois van Sneeck voor de derde keer getrouwd, met Alijt van Drosselaar:

« Ondertrouw Ned. Ger. Kerk Amersfoort 1593 geboden den 1 octobris franscoys van sneeck
van Utrecht ende joffrou alijt van drosselaer van Amersfoort »
Kinderen: De tweede vrouw Christina van Schoordijck was de moeder van de drie overlevende
dochters:
1. Maria getrouwd in 1602 met Daniel van Weede,
2. Deliana getrouwd in 1600 met Pieter van den Burch en
3. Johanna getrouwd in 1606 met Jacob van den Burch, halfbroer van Pieter.
Er zijn tal van aanwijzingen dat Christina inderdaad hun moeder is, zoals ook Booth beweert. Er was
namelijk een nauwe band tussen de oudste dochter Maria van Sneeck en afstammelingen van
Folpert van Schoordijck, Heer van Rijnauwen, de broer van Christina. Een dochter van Folpert,
Christina van Schoordijk van Rijnauwen, een nicht dus van Maria, is getrouwd met Adriaan van
Winsen, Heer van Hoencoop en Heemstede, en die bezegelt de huwelijkse voorwaarden van
Maria’s zoon Francois in 1637 en daar wordt hij neef van Maria genoemd.
Francois van Weede, de zoon van Maria van Sneeck, was geinteresseerd in
genealogie en liet deze tekeningen maken van de wapens van zijn grootouders
van moeder’s kant. Het is duidelijk dat hij Christina van Schoordijk als zijn
grootmoeder beschouwde.
Boven: het wapen van zijn moeder Maria van Sneeck

Onder: het wapen van zijn oom Folpert van Schoordijck van Rijnauwen (hier had
het wapen van zijn grootmoeder Christina van Schoordijck moeten staan)

Beroep en openbare functies: Francois was wijnhandelaar net als zijn vader.
In 1576 volgt hij zijn vader op in de Raad van Utrecht en begint hij een loopbaan van 25 jaar in het
bestuur van de stad Utrecht. In de jaren 1597 en1598 is hij Burgemeester van Utrecht.
Woningen: In 1578 koopt Francois het huis Oudaen in Breukelen, een oud kasteel dat nog steeds
bestaat en bij zijn dood in het bezit komt van zijn jongste dochter Johanna.
« 05.03.1578 Nederstichts Leen6 Dat huus tot Oudaen met XXVI mergen lants..... François van Sneek,
burger te Utrecht, na opdracht door heer Dirck van Zuylen, ridder, heer tot Sevender, en Josyna van
Draeckenburgh, zijn echtgenote »
Dit kan alleen als buitenhuis gedient hebben, want het ligt te ver van de stad Utrecht, Francois moet
dus ook nog een huis in de stad bezeten hebben. Waarschijnlijk was dat in het begin een van de
huizen aan het Oudkerkhof die hij van zijn vader geerft had: St Maerten’s Toren is nog in het bezit
van zijn dochter Maria, en daarna haar zoon Elias van Weede, die het in 1640 verkoopt. In 1587
koopt hij een huis aan wat toen nog de Nieuwe Gracht heette met een poort en poortweg naar de
Wittevrouwenstraat. Dit was een mooi groot huis, en wij mogen aannemen dat hij daar is gaan
wonen met zijn familie. Hier woont later ook zijn dochter Maria van Sneeck met haar gezin en
daarna ook nog haar zoon Francois van Weede. Dit pand, nu Drift 29, werd in de Franse tijd een
onderdeel van het paleis dat voor Koning Louis, de broer van Napoleon gebouwd werd, en behoort
nu tot de Universiteitsbibliotheek.
« 17.07.1587 Transport van een “huis ende hofstede met houten huisannex met poort en poortweg
uitgaande Wittevrouwenstraat gelegen Oostzijde Nieuwegracht bij de Wittevrouwenbrugh, tussen
Noordwaards Jan van Ieperen, eertijds Henrick Jansz verver en Zuidwaards de erfgenamen van
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Margriet van Renesse weduwe van Ernst van Nijenrode” verkocht door Geertruijt van Nijenrode
weduwe van Guert van Rhede, in leven Ritter Heer van Saetsvelt, Amerongen en Nederhorst aan
François van Sneeck »
Beleggingen: Net als zijn vader handelt Francois in plechten en huizen om zijn geld nuttig te
beleggen, tientallen transport akten over de jaren 1569 tot 1598 noemen hem als koper van
plechten of koper of verkoper van huizen in Utrecht. Ook, zoals we boven gezien hebben bezit hij
lenen van landerijen buiten de stad, zoals bijvoorbeeld huize Oudaen en land in Outena in de buurt
van Vianen. Voor het eerst wordt hij genoemd in 1569:
« 29.07.1569 Transport van een Plecht van f.200-6% ten laste van Cristina van Hoy weduwe van
Gijsbert van Loon, geponeerd 31.10.1562. Deze plecht is verkocht door Cornelis de Haen, getrouwd
met Agnieth Poth, aan Franchoys van Sneeck Jans »
In 1580 verkoopt hij een huis, dat hij van zijn vader had geerft, aan Cornelis van Schoordijck, de
vader van zijn tweede vrouw Christina van Schoordijck:
« 16.03.1580 Transport van “Alinge huijsinge ende hofstede Westzijde Schoutensteech” verkocht
door Franchoys van Sneeck aan Cornelis Cornelis van Schoordijck »
Twee jaar later verkoopt hij het huis in de Minrebroederstraat dat zijn vader in 1575 had gekocht:
« 24.10.1582 Transport van “Huijsinge - bewooner Cornelis Both - aan Oostzijde Korte
Minnebroederstraat, genaamd den Brasem, tussen Zuidwaards Jacob Adrijaens met zijn huis geheten
het Duifje en Noordwaards Dominicq de Cock” verkocht door Franchois van Sneeck aan Jacob
Adriaens gehuwd met Agniete »
Fundatie van Burgemeester Francois van Sneeck: In 1598 sticht Francois van Sneeck de
Godscameren in het Paaijenborgh steegje, een rij huisjes, cameren genoemd, voor hulpbehoevende
weduwen, inclusief een som geld om deze huisjes te onderhouden en de bewoners te
ondersteunen. De grond daarvoor en het poorthuis aan de Nieuwstraat (nu Lange Nieuwstraat 85)
koopt hij in December 1597 van de erfgenamen van Jan van Dael. Utrecht kent tal van deze
fundaties, allen in deze periode gesticht door rijke Utrechtse burgers, en sommige van deze huisjes
zijn bewaard gebleven en gerestaureert, zoals de Fundatie van Pallaes, en daardoor wel bekend. De
Fundatie van Francois wordt echter nooit genoemd, waarschijnlijk omdat de fundatie ongeveer
hondert jaar later zijn bestemming verloor en sommigen van de nazaten van Francois er zelf zijn
gaan wonen. Deze fundatie zal hieronder nog meer uitvoerig behandelt worden.
Overlijden: Francois van Sneeck is in 1600 of 1601 gestorven, en is ongeveer 56 jaar oud geworden.

---------------------------------------------------

Maria van Sneeck
Geboortedatum en plaats: Maria van Sneeck is de oudste dochter van Francois van Sneeck en
Christina van Schoordijk en omtrent 1580 geboren in Utrecht.
Huwelijk: Zij is getrouwd voor schepenen met Daniel van Weede in Januari 16027:
« 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 xxix
January 1602 »
Echtgenoot: Daniel van Weede behoort tot de Lutteke Weede tak van het oude Amersfoortse
geslacht van Weede, waarover een uitgebreide literatuur bestaat. Deze tak woonde al enige
7
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generaties in Utrecht. Hij is 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 is. Zijn voorouders kunnen generaties lang gevolgd worden
door het bezit van het Tiend van Boelenhoeve, een landgoed vlak bij Amersfoort.
Kinderen:
1. Elias van Weede de oudste zoon die oorspronkelijk de erfgenaam van zijn ouders is,
echter al op 3 Januari 1641 ongetrouwd sterft.
2. Francois van Weede trouwt in 1637 met Mechteld Franscoise van Amerongen. De
“huwelijksluiden” zijn: voor de bruidegom zijn moeder Maria van Sneeck, weduwe van
Daniel van Weede, in zijn leven Raad van het Provinciale Hof van Utrecht, geassisteerd
door haar neef Jor. Adriaen van Winsen, Heer van Hoenkoop, Heemstede en Vleuten den
Toorn, en zijn broer Elias van Sneeck. Francois sterft al jong op 25 September 1646, en zijn
vrouw kort daarna op 19 Fenruari 1648. Zij sterven beiden in het huis bij de Wittevrouwe
Poort (Drift 29). Dit echtpaar laat twee jonge kinderen na, de oudste dochter Francoise
Margareta van Weede (genoemd naar een tante van moeder’s zijde) die dan 10 jaar oud is
en een jongere zoon Daniel van Weede (genoemd naar zijn grootvader). Als hun voogden
worden benoemd Jordaen Poeyt (schoonzoon van Johanna van Sneeck) en Hendrik Piek
van Wolfsweerd, heer van Muiswinkel (getrouwd met Maria van Winsen, dochter van
Adriaen van Winsen). Francoise Margareta trouwt in 1653 met Cornelis Arnout van der
Marssche. Haar broer Daniel is ongetrouwd gebleven, maar had wel twee buitenechtelijke
kinderen by Sandrina van Boogh uit Muiden. Hij sterft in Februari 1671. Als Francoise
Margaretha in Juli 1671 optreedt als een van de collatoren van de Fundatie Francois van
Sneeck, is zij het enige overlevende legitime kleinkind van Maria van Sneeck (zij is de
grootmoeder van Mechteld vander Marssche, die nog in 1771 als collatrice van de
Godscameren in het Paaijenborchsteegje optreedt).
3. Anthonia van Weede waar verder niets van bekend is.
Woningen: Maria erft het ouderlijk huis aan de Nieuwe Gracht (nu Drift 29) dat haar vader in 1587
gekocht had. Zowel zij als haar echtgenoot sterven in dit huis. Het is ook nog in het bezit van haar
zoon Francois van Weede. Van 1587 tot 1648 is dit het woonhuis van drie generaties van de familie.
Dezelfde tak van de van Sneeck familie is eigenaar van het huis St Maertens Toorn aan het Oud
Kerkhof, dat in 1561 al in het bezit was van Jan Meertens van Sneeck en pas in 1640 door Elias van
Weede, oudste zoon van Maria, verkocht wordt.
« 08.05.1640 Transport van “huis en hoffstede bij maegesceijt verkregen van zijn moeder Maria van
Sneeck gelegen Z.Z. Oude Kerckhoff genaemt St. Martens Toorn” door Elias van Weede verkocht aan
Cornelis Verweij. Bezwaard met verschillende lasten, o.a. ten behoeve van de erfgenamen van
Librecht van der Muelen »
Overlijden: Daniel van Weede sterft in 1623. Zijn weduwe Maria van Sneeck leeft nog tot 1639.

---------------------------------------------------

Deliana van Sneeck
Geboortedatum en plaats: Deliana van Sneeck is de tweede dochter van Francois van Sneeck en
Christina van Schoordijk en omtrent 1580 geboren in Utrecht.
Huwelijk: Zij trouwt ruim een jaar voor haar zuster Maria met Pieter Pietersz vanden Burch:
« Den xviii October Pieter Pietersz vanden Burch van Schiedam ende Jonkvr Deliana Francis van
Sneeck dr. van Utrecht. Gesolemniseert voor Burgemeester en Schepenen xxv October 1600 »

Echtgenoot: Pieter Pietersz vanden Burch, geboren op 25 April 1571 in Schiedam, is de zoon van
Pieter Pietersz vanden Burch met zijn eerste vrouw Maritghe Thielman Oemsdr, die in het
kraambed is gestorven. In 1575 is zijn vader voor de tweede keer getrouwd met Annitghe Arentsdr
van Smalevelt en met haar heeft 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
welgestelde familie uit Schiedam die in tal van leenakten genoemd wordt en goederen bezit over
heel Zuid Holland.
Kinderen:
1. Francois van der Burch, Heer van Wijnesteijn van 1625 tot 1647. Naar de vader van Deliana
genoemd. Sterft ongetrouwd op 26 Juli 1647. Bij zijn dood wordt Wijnestein overgedragen
op zijn jongere broer Pieter.
2. Tielman van der Burch trouwt Margaretha Grijp van Valkesteijn, Vrouwe van Sanderling.
Naar de grootvader van zijn vader genoemd. Twee kinderen zijn bekend, een zoon Justus
vanden Burch en een dochter Anna Christina vanden Burch. Tielman sterft op 26 Januari
1640 maar zijn vrouw leeft tot 1678 en zij is een van de collatoren van de Fundatie Francois
van Sneeck in 1671.
3. Maria van der Burch, Vrouwe van Valckenstein trouwt in 1627 met Rochus Grijp van
Valckenstein, broer van Margaretha. Zij sterft op Valckenstein op 28 December 1644
(Kasteel Valckenstein ligt bij Poortugal op IJsselmonde). Drie kinderen zijn bekend, een zoon
Johan Francis Grijp van Valckenstein, Heer van Valckenstein, een dochter Deliana Grijp van
Valckenstein getrouwd met Willem van der Duyn en nog een zoon Tielman. Op de
samenkomst van collatoren van de Fundatie Francois van Sneeck in 1671 worden ze
gerepresenteerd door hun tante Margaretha Grijp van Valkesteijn.
4. Pieter van der Burch, Heer van Wijnesteijn vanaf 1647, wordt ook in 1671 genoemd als een
van de collatoren van de godscameren in het Paaijenborg steegje.
Woningen: Pieter vanden Burch en Deliana kopen in 1606 het Huis Wijnesteijn bij Jutphaas en
sommige van hun nazaten noemen zich van Wijnesteijn.
Overlijden: Pieter van der Burch sterft op 1 Juni 1625 en Deliana op 13 October 1626.

---------------------------------------------------

Johanna van Sneeck
Geboortedatum en plaats: Johanna van Sneeck is de jongste dochter van Francois van Sneeck en
Christina van Schoordijk en geboren in Utrecht.
Huwelijk: Zij trouwt in 1606 met Jacob Pietersz vanden Burch, de jongere halfbroer van haar zwager
Pieter van der Burch:
« 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 »
Kinderen:
1. Francois van der Burch van Oudaen is nooit getrouwd en op 5 September 1627 in
Antwerpen gestorven.
2. Aernout van der Burch van Oudaen, Heer van Oudaen, is op 13 November 1646 in Alkmaar
met Anna Nobel getrouwd en zij wonen ook in die stad. In 1648 draagt zijn moeder Joanna

van Sneeck het huis Oudaen aan hem over. Anna Nobel sterft op 20 December 1651 en
Aernout op 4 October 1652. Zij laten vijf kinderen na, vier zonen en een dochter, maar de
zonen sterven alle vier ongetrouwd en zonder kinderen. Als de oudste zoon Jacob van der
Burch van Oudaen kasteel Oudaen van zijn vader erft is hij pas vijf jaar oud en hij blijft
Heer van Oudaen tot zijn dood in 1689. De tweede zoon Cornelis van der Burch van
Oudaen, Heer van Soestbergen vanaf 1670, sterft op 1 Februari 1679. Van de volgende
twee zonen Johann en Willem is bijna niets bekend. De enige dochter Johanna Maria van
der Burch van Oudaen is getrouwd met Philibert de Clerque Wissocq uit een welgesteld
Gents geslacht, na de dood van Johanna’s broers ook Heren van Soestbergen en Heren van
Oudaen. De meeste papieren betreffende de familie van de Burch zijn uiteindelijk bij deze
familie de Clerque Wissocq terecht gekomen, hetgeen verklaart waarom die nu in het
archief in Gent liggen. Philibert de Clerque Wissocq wordt in 1671 genoemd als een van de
collatoren van de godscameren in het Paaijenborg steegje.
3. Pieter van der Burch van Oudaen, Heer van Soestbergen is getrouwd met Catharina Nobel,
zuster van Anna, maar uit dit huwelijk zijn geen kinderen voortgekomen. Hij sterft op 10
October 1670 op zijn kasteel in de Gansstraat in Utrecht, waarna het wordt overgedragen
op zijn neef Cornelis van der Burch.
4. Allegonda van der Burch van Oudaen is getrouwd met Jordaen Poeijt. Hij is de zoon van
Rutger Poeijt en Maria van Weede en zijn moeder is verwand met Daniel van Weede (haar
vader was een volle neef van Daniel van Weede). In 1649, nadat hun ouders gestorven
waren, wonen Francoise Margaretha van Weede en haar broer Daniel bij Jordaan Poeijt en
Allegonda in een huis op de Regenboogh in Utrecht (nu Kromme Nieuwe Gracht) bij de
Hieronymus School. In 1659 koopt Francoise met haar echtgenoot het huis ernaast en tot
zijn dood in 1672 heeft Jordaen Poeyt haar belangen behartigd. Ook neemt Jordaen de
administratie van de Fundatie Francois van Sneeck over van zijn schoonmoeder na haar
overlijden in 1652. Jordaen en Allegonda hebben meerdere kinderen maar alleen twee
dochters zijn getrouwd: Maria Remburga Poeijt, geboren in 1644 met Jan Diderik van
Blocklant en Johanna Jacoba Poeijt met Peter Soudenbalch.
5. Anna van der Burch van Oudaen is getrouwd met Georg Kieffelt, Heer van Bradegem en zij
hebben een dochter Agatha Clementia Kieffelt. Georg Kieffelt wordt in 1671 genoemd als
een van de collatoren van de godscameren in het Paaijenborg steegje.
Woningen: Johanna erft het kasteel Oudaen in Breukelen als haar vader sterft. Samen met haar
echtgenoot heeft ze het kasteel zijn tegenwoordige vorm gegeven. Maar zij hebben zeker ook een
huis in Utrecht, maar het is mij niet bekend waar.
Overlijden: Jacob van der Burch is overleden op 10 Juli 1624, Johanna van Sneeck op 23 October
1652 in Utrecht.

---------------------------------------------------

Fundatie Francois van Sneeck
In 1597 koopt Francois van Sneeck de acht Cameren (later uitgebreid tot tien) aan de noordzijde van
het Paaijenborchsteegje, de Godscameren van de Fundatie, met de poort (Lange Nieuwstraat 85).
De stichtingsoorkonde van de Fundatie is nog niet gevonden. Bij de Fundatie hoort ook een kapitaal
(in 1619 f.4500), op verschillende manieren belegd, waarvan de renten dienen om de huisjes te
onderhouden en de bewoners te ondersteunen.

« Anno 1597 den ii December – de erfgenamen van Jan van Dael cedeeren en transporteeren ten
behoeve van Francsoys van Sneeck indertyt borgemeester deeser stadt Utrecht syne erfgenamen
ofte syne recht hebbenden de vryen eygendom van eener huysinge genaemt de poorte metten erve
ende lootse Westwaerts ter syde det Suytwaerts voor aen der selver huisse de poorte geleegen met
noch acht caemeren besyden dhanderen staende ende geleegen die huysse ende poorte voor ter
straete tusschen die huyssinge van Gysbert Cornelisze cuyper suytwaerts end Aelbert cornelisz
mandenmaeker met die weduwe en terfgenaemen van Jan van Dael noortwaerts ende de caemeren
ter noortsyde der Payensteech al binnen deeser stadt Utrecht lancx den hoff ende erve van de
weduwe ende erffgenaemen van Jan van Dael voornoemd ------- etc »
De Fundatie gesticht door Francois van Sneeck met de Godscameren in het Paaijenburgsteegje
wordt na zijn dood geadministreerd door zijn zuster Christina van Sneeck, weduwe van Mr. Librecht
vander Meulen. Zij had geen kinderen en als zij in 1604 haar testament opmaakt, benoemt ze tot
haar erfgenamen de drie dochters van haar broer Francois. Christina sterft op 9 Juli 1619 en enige
maanden daarna, op 1 October 1619, komen de drie dochters en hun echtgenoten bijeen om een
Maegescheyt8 op te maken waarin de erfenis tussen de drie zusters verdeeld wordt. Hierin wordt
ook de Fundatie van Francois van Sneeck vermeld. In het volgende uittreksel van deze Maegescheyt
worden alleen de secties getoond die daarop betrekking hebben.
« Wij Daniel van Weede, Raad in den Hove van Utrecht, Peter van der Burgh en Jacob van der
Burgh, als mans en voogden, van ieder onze respectieve huisvrouwen, namenlijk jonkvrouwen
Maria, Deliana en Johanna van der Sneeck, gesusteren, als geinstitueerde Erfgenamen bij den
Testamente van dato den 9e November 1604 bij onze zalige Moeie Jonkvrouwe Christina van
Sneeck agtergelaten, doen kond, en openbaar een iegentlijken, dat wij Lieden om alle twist,
tweedragt, en onverstand te vermeijden, die tusschen zwagers en zusters zoude mogen verreizen
een broederlijk en vriendelijk maaghescheid, of eeuwig en onverbrekelijk accoort tuschen ons
Lieden hebben opgerigt, en gemaakt, in maniere als hierna volgt --------------------- En Zoo ook bij onze
voorschreeve Moeije zaliger jonkvrouwe Christina van Sneeck, tot haare Sterfdag toegeweest is de
Administratie en ontvang van de gelden van de tien Godskameren, bij de voorschreeve drie
gezusteren vader zaliger, in de paijenburgsteeg alhier, binnen Utrecht, gefundeerd, zoo is ook
geraadzaam gevonden, dat men Excommuni Massa, tot profijt van de voorschreeve godskameren,
van de gemeene restanten, hiervoorgaande verhaalt, in voorraad bij de Casse zal houden, twee
honderd Guldens Capitaals, en dat ter oorzake dat men altijd gereed geld zal mogen hebben, alle
vierendeeljaars, den armen aldaar wonende, haar uitdelinge te doen, en dit al nevens het gemeen
inkomen van twee honderd Guldens, Jaarlijks, de voorschreeve gods kameren gemaakt, daarvan
twee duizend Guldens hoofdsoms belegt zijn, bij den voorschreeve Daniel van Weede, en Peter van
der Burgh, op de huizinge Erve en Hofstede bij Sint Geerte brug, mede de brouwerij van den
Enhoorn, gekocht bij Wijnandt Panhuizen, daarvan jaarlijks vrijgeld betaald wordt honderd Guldens
en nog duizend Guldens Capitaals, sprekende op Joost Garstense, en Jasper Gerritse, als borge en
principaal, voor de voorschreeve Joost wonende tot vreeland, beleid bijde drie patronen, gevestigd
op zijn huizinge aldaar, en drie morgen lands, in Cortehoef; mitsgaders noch duizend Gulden, die bij
Jacob van der Burgh, of aan gevestigde rentebrieven, of in gereede gelden, voor maart 1620
toekomende, nominalixoris zullen geformeerd worden; om alsdan, bij de drie patronen, ten behoeve
van voorschreeve godskameren, geaccepteerd of op renten belegt te worden; idem nog Vijf honderd
Guldens, die men Jacob Jansze Kistemaker, in de wittevrouwe straat, Victoris toekomende, op
renten doen zal, op zijn huizinge in de voorschreeve straat, staande; die daarom betalen zal, vijf en
twintig Guldens Jaarlijkse renten, welk alle Jaar des nood zijnde, geemploijeerd zullen worden,
alleenlijk tot reparatie van de voorschreeve kameren, des het bewint van voorschreeve
godskameren, en de Proeve van een Schotel, gefundeerd bij onze voorschreeve moeie zaliger, in Sint
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Batholomeus gasthuis, van nu voortaan, staan zal, aan de voornoemde drie gezusteren, of hare
Erfgenamen, die ook hebben zullen, de nominatie van de personen, die daarin gesteld zullen
worden, off die proeve in het voorschreeve gasthuis genieten; en zal de Jaarlijkse Administratie
wezen, alternatis vicibus, bij een van voorschreeve drie erfgenamen, of bij die geene, die zij ieder
voor hooft harentwege, daartoe zullen verwilligen of stellen; -------------------------Des t’eene oirconde, hebben wij deze met onze huisvrouwen ondertekend, op den 1e October 1619
(:en was onderteekend:) D. van Weede, P. van der Burgh, J. van der Burgh, Maria van Sneeck,
Deliana van Sneeck, Johanna van Sneeck »
De overeenkomst is dus dat de drie zusters de jaarlijkse administratie van de Fundatie om de beurt
zullen verzorgen, terwijl zij alle drie het recht van collatie hebben (bepaling van wie er in de huisjes
mag wonen). Deliana sterft in 1626, Maria in 1639 en Johanna in 1652 en het schijnt dat Johanna als
enige overblijvende zuster, na 1539 de administratie tot haar dood alleen verzorgde. En vanaf 1652
viel die taak toe aan haar schoonzoon Jordaen Poeijt. In 1571 legt hij deze taak neer en wordt hij
verzocht door de andere nazaten van Francois van Sneeck rekenschap te geven van zijn beleid. Dit is
vastgelegd in een Notariele akte van Notaris van Lochem in Utrecht van het jaar 16719.
« 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 (in de
marge: soo voor haer selven als vervangende Hr Johan Francis van Grijp van Valckensteijn, Heer
van Valckensteijn, Tielman van Grijp van Valckensteijn, Willem van der Duijn als getrout hebbende
Jonkvr. Deliana van Grijp van Valckensteijn) de Heer George Kieffelt Heer van Bradegem als vader
ende voogt van Jonckvrouw Agatha Clementia Kieffelt eenige naegelaten dochter ede erffgenamen
van Johanna van der Burch, Vrouwe Fransoise Margareta van Weede en Heer Diderick Heereman
Heer van Sugteburch als voogt van de naegelaten kinderen en erffgenamen van wijlen de Heer
Arnout van der Burch in sijn ed. Leven Heer van Oudaen en erffgenamen 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 »
De lijst van erfgenamen van Francois van Sneeck begint met de jongste zoon van Deliana van Sneeck,
Pieter van der Burch, Heer van Weijnesteijn, dan Vrouw Margariete van Valkensteijn de weduwe van
Tieleman van der Burch, een inmiddels overleden zoon van Deliana, die ook de kinderen
representeert van haar broer, die getrouwd was geweest met een dochter van Deliana. Dit waren
dus allen erfgenamen van Deliana van Sneeck, de tweede dochter van Francois van Sneeck. Dan
volgt Georg Kieffelt, de weduwnaar van Johanna van der Burch, dochter van Johanna van Sneeck, die
optreed als voogd over zijn dochter. Deze eerste drie personen behoren dus allen tot de generatie
van kleinkinderen van Francois van Sneeck. Dan komt de daarop volgende generatie aan de beurt
(achterkleinkinderen van FvS), beginnende met Francoise Margariet van Weede, de kleindochter en
enige erfgename van de oudste zuster Maria van Sneeck. Dan volgen de voogden over de kinderen
van Arnoud van der Burch Heer van Oudaen, die ook erfgenamen zijn van Pieter van der Burch, Heer
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van Soestbergen die zelf geen kinderen had, allebeide inmiddels gestorven zonen van de jongste
zuster Joanna van Sneeck. En uiteindelijk Philibert W. Clercque „als getrout hebbende Vrouwe
Johanna Maria van der Burch“, een dochter van Aernoud en kleindochter van Joanna. Jordaen Poeijt
is ook een schoonzoon van Johanna, maar hij was de administrateur van de fundatie. Alle personen
kunnen dus geidentificeert worden en verschijnen in een logische volgorde in het document.
Interessant is dat het kapitaal van de fundatie inmiddels is aangegroeid tot f.5225. De administratie
van de Fundatie van Sneeck wordt overgenomen door Peter Soudenbalch, getrouwd met Maria
Remburga Poeijt en daarna door Gerard en Peter van Blocklant , zonen van Jan Diderik van
Blocklant getrouwd met Johanna Jacoba Poeijt, beiden dochters van Jordaen Poeijt.

--------------------------------------------------Franz Salzborn – Juni 2016 – herschreven Januari 2018

