De Goudse familie Van Reynegom

- In de zestiende eeuw Ted van Hooff

Familie
Over stamvader Dirck Cornelisz van Reynegom,
voor zover van een stamvader gesproken kan worden, want hij was de zoon van ene Cornelis, et cetera, is uit verschillende publicaties het nodige
bekend. Hij was een steenrijke brouwer van het al
vanaf de veertiende eeuw bekende Goudse kuitbier,
lid van de Goudse vroedschap en rentmeester van
de tol van de Graaf van Holland. In 1553 reisde hij
als een van de Goudse afgevaardigden naar Utrecht
om schenkingen te verwerven voor gebrandschilderde ramen (glazen) in de in herbouw zijnde SintJanskerk. Hij schonk zelf in 1556 een glas voor de
kapel van het Regulierenklooster aan de Raam,
thans glas 59 (‘De Bespotting’) in de Van der
Vormkapel. Of hij als overtuigd katholiek of ook om
(vooral) commerciële redenen als belangrijk exporteur van het Goudse kuitbier naar Vlaanderen tijdens de Opstand de Spaanse zijde koos, moge een
vraag blijven. Deze keuze leidde uiteindelijk tot de
verbanning (geen vlucht) naar Delft. Dat hij in
nauw contact met Gouda bleef staan, blijkt uit het
feit dat hij na enige tijd op verlangen van de Prins
van Oranje zijn functie van tollenaar weer uitoefende na een kennelijk kort interregnum van Job
Daemsz én dat hij met alle luister die een belangrijk
ingezetene toekwam, in de Goudse Sint-Janskerk
werd begraven. In sijdvugen voor de geschiedenis van
het Bisdom Haarlem citeert pastoor Goetschalkx in
1903 uit het archief van de familie Van Reynegom
Dirck Cornelisz van Reynegom. Portret uit het
de Buzet onder meer een aantal genealogische gege- carton voor een gebrandschiulderd glas, dat hij in
vens, die vraagtekens oproepen omtrent hetgeen tot
1556 schonk aan het Regulierenklooster aan de
nu toe werd aangenomen. Deze familietak Van
Raam. Het oorspronkelijke Glas (ná 59) is nog
Reynegom de Buzet heeft als stamvader Dirck
aanwezig in de Van der Vormkapel, achter het
Cornelisz van Reynegom, kleinzoon van de
koor van de Sint-Janskerk. Toegeschreven aan
Gouwenaar Dirck Cornelisz van Reynegom. Hij was
medewerkers van het atelier van Dirck Crabeth
gehuwd met Reine Claire Marie Mechelman, vrouwe (1556). Foto: AHGG.
Van Buzet. In dit familiearchief komt onder meer
naar voren dat de Gouwenaar Dirck Cornelisz van Reynegom heer was van
Huybrechtsregten en Snederdyck. Hij was gehuwd met SabineElisabeth de Langhe,
dochter van Jan de Langhe en Anna van Borssele, gezeid Van der Hooghe.
Dit brengt ons tot de vraag welke personen op glas 59 in de Van der Vormkapel staan
afgebeeld. Zonder enige twijfel zijn dat Dirck Cornelisz als schenker van dit glas en zijn
twee kinderen Cornelis en Mechtelt. Ik vermoed echter dat de afgebeelde echtgenote
niet Aechte Jansdr voorstelt, maar de moeder van de beide kinderen SabineiElisabeth de
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Langhe. Het artikel over het verraad van hopman Maarten
Schets in 1572 in het YIijdschvift voor Geschiedenis uit 1924
geeft namelijk een beschrijving van de echtgenote die qua
postuur beslist niet overeenkomt met de op glas 59 afgebeelde echtgenote.
Het supplement op het testament van Aechte Jansdr, echtgenote van Dirck Cornelisz van Reynegom noemt als erfgenamen van Dirck Cornelisz de echtgenote van Pieter
Adriaansz Collardt (dus Mechtelt van Reynegom) en
Cornelis. Maar deze kinderen Cornelis en Mechtelt zijn
geen erfgenamen van Aechte Jansdr, dus blijkbaar geen
kinderen van haar. Dit supplement maakt géén melding
van een Jan Dircksz van Reynegom, die in 1584 Dirck
Cornelisz opvolgde als tollenaar en in 1582 een graf
gekocht zou hebben voor zijn vader Dirck Cornelisz. Ik
acht het op grond daarvan twijfelachtig of bedoelde tollenaar Jan Dirksz een zoon zou zijn van tollenaar Dirck
Cornelisz, maar eerder een verre verwant. Mogelijk dat het
testament zelf van Aechte Jansdr nog een en ander zou
kunnen duiden. Het genoemde supplement vermeldt in de
afsluiting ‘zoekt de reste in het zevende boek folio 181’,
maar het Streekarchief heeft het niet kunnen traceren. Het
moet er wel geweest zijn, want I.H. van Eeghen dateert dit
testament op 16 oktober 1579 in haar transcriptie van het
dagboek van broeder Wouter Jacobsz, de prior van Stein.
De tweede echtgenote van Van Reynegom,
Op basis van onder meer bovenstaande kanttekeningen
AechteJansdochter?
Toegeschreven aan
medewerkers van het atelier van Dirch
volgt een genealogie van deze familie Van Reynegom.
Crabeth (1.556). Foto: AHGG.
Daarbij kan worden opgemerkt dat Jossine van Hooff,
echtgenote van Cornelis van Reynegom (11. l), de dochter
was van Willem van Hooff, ‘superintendent ende ontfanger-generael van goederen, toebehorende den loffelicken huyse Van Arenberge inde Geunieerde Nederlantsche
Provinciën’, en Alidt van Elderen Gondinoels, erfdochter van Schoonhoven. Jossine
werd op 2 1 september 1548 te Naaldwijk geboren en stierf aldaar op 7 mei 16 18. Zij
werd begraven in de collegiale kerk van Sint-Adrianus in het gezamenlijke graf van haar
ouders, broer en echtgenoot. Cornelis van Reynegom (11.1) volgt na het overlijden van
Robbrecht van Hooff, jongere broer van Jossine, rond 1584 zijn schoonvader op in
diens functie bij de familie Van Arenberg.

Genealogie
1
Thierry (Dirck Cornelisz) van Reynegom, heer van Huybrechtsregten en
Snederdyck, raad en ontvanger van de tol van Gouda en Blois
- geboren in 1504 te Gouda, overleden in juni 1584
- begraven op 10 juni 1584 te Gouda in de Sint-Janskerk
- gehuwd met
1) Sabine/Elisabeth de Langhe
2) vóór 1579 Aechte Jansdr
- overleden circa 1586 te Gouda
11

1. Cornelis van Reynegom, ontvanger-generaal te Naaldwijk
- geboren in februari 1538 te Gouda, overleden op 3 juli 1616 te Naaldwijk
- begraven op 7 juli 1616 te Naaldwijk in de Sint-Adrianuskerk
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- gehuwd op 17 september 1575 te ‘s-Gravenhage met Jossine van Hooff
2. Mechtelt van Reynegom
- gehuwd met Pieter Adriaensz Collardt
?
111

3. Jan Dircksz van Reynegom, tollenaar van 1584-1606 te Gouda
begraven op 19 februari 1606 te Gouda in de Sint-Janskerk
gehuwd met Marritgen Thonis
begraven op 28 augustus 1622 te Gouda in de Sint-Janskerk

1. Maria van Reynegom
- begraven op 29 januari 1645 te Naaldwijk in de Sint-Adrianuskerk
- gehuwd met Arnoud van Leeuwen, secretaris van Naaldwijk
- begraven op 3 september 1666 te Naaldwijk in de Sint-Adrianuskerk
2. Thierry (Dirck Corneliszoon) van Reynegom, heer van Escheloo
- geboren op 25 maart 1578 te Honshol, overleden op 23 mei 1636
- gehuwd op 9 maart 1619 te Antwerpen met Reine Claire Marie Mechelman,
vrouwe Van Buzet
- overleden op 17 december 1659
3. Guillaume van Reynegom, kapitein in dienst van keizer Rudolf
- geboren op 9 mei 1579, overleden in 160 1 te Presburg
4. Cornelis van Reynegom, deken van het kapittel te Naaldwijk
- geboren op 8 augustus 1581, overleden op 27 juli 1636 te Delft
- begraven in 1636 te Naaldwijk in de Sint-Adrianuskerk
5. Sabine van Reynegom
- geboren op 10 oktober 1582
- gehuwd met Nicolas van Ruynen
6. Jean van Reynegom, rentmeester te Naaldwijk, baljuw en dijkgraaf van de SintAnnapolder
- geboren op 18 januari 1584, overleden op 2 juni 1640
- begraven te Calloo bij Antwerpen
7. Agnes/Aechje
van Reynegom
- begraven op 9 september 1602 te Naaldwijk in de Sint-Adrianuskerk
8. Mathilde/Machtelt van Reynegom
- overleden op 11 februari 164 1
- begraven op 17 februari 1641 te Naaldwijk in de Sint-Adrianuskerk
9. Robert van Reynegom
- geboren op 2 augustus 1585, overleden in 1622
- gehuwd op 23 maart 1609 met Elisabeth van der Haept
- overleden op 8 april 1643
10. Rogier van Reynegom, drossaart van Schellingen
- geboren op 18 juni 1588, overleden in februari 1630
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- gehuwd in 16 16 te ‘s-Gravenhage met Helène van Cromsteyn
- overleden op 18 mei 1667
11. Charles van Reynegom, kapitein-ter-zee in Spaanse dienst
- geboren op 17 mei 1592, overleden op zee

Het wapen wordt in de Brusselse genealogie omschreven als: ‘D’azur à trois échecs ou
rots d’or, mises en orle’ en heeft als devies: ‘Rien sans émuer - Niets zonder hart’.
De uitvoering verschilt evenwel, zoals blijkt uit de onderstaande tekeningen.
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