Stamboom dossier
VI.2

Goossen van Hoenselaer (1340 - ca. 1395).

Deze beschrijving volgt de familie parenteel van Goossen van Hoenselaer.
Zoon van Ridder Herman van Hoenselaer - Heer von Hülsdonk (1315-voor 1390)
en Agnes (Nesa) Haick von Fingern.
Versie 1.4 160523 door Ir. René A.M. Martens RI Msc.
Bron vGvH pagina 40.5.

Kinderen
1. Goossen van Hoenselaer 1340
2. Aleid van Hoenselaer 1345
3. Rabold van Hoenselaer 1350
4. Karel van Hoenselaer 1350
5. Arnold van Hoenselaer 1360

Hülsdonk ligt bij Willich in het voormalige
Nederlands-Duitse gebied langs de Niers ten
noorden van Mönchen-gladbach nabij het
voormalige familiebezit zoals Haus Stockum, Haus
Broich bij Willich.
Willich nabij Krefeld is in 1675 nagenoeg geheel
door brand verloren gegaan.

VI.2
Goossen van Hoenselaer (1340-ca. 1395).
V.9 Zoon van Herman van Hoenselaer – Heer van Hülsdonk en Agnes (Nesa) Haick van Fingern.
Bron vGvH pagina 55.5.

Kinderen
1. Goossen van Hoenselaer (1370-1405);
2. Aloff van Hoenselaer tot Hülsdonk (ca. 1380-xxxx).

Tijdsbeeld
1360 Goossen wordt een zoon van Herman genoemd.
1381 Goossen van Honselair en zijn "wickliken" broeders, zonen van Herman, kopen van
Herman van Yssem een stuk land, genaamd "de veertig morgen", dat gelegen is tussen
Anrath en Willich bij de hof Voewinckell.
1390 Goossen Hermanszoon verklaart met zijn moeder Agnes en zijn broeders Arnt en Karel,
dat hij Herman van Boytbergh schadeloos zal houden in verband met de borgstelling, die
deze voor zijn moeder Agnes heeft gedaan.
1395 Goossen is met zijn broeder Karel getuige als zijn broeder Arnold de voogdij te Willich in
het land van Lin, Keuls leen verkoopt.
1405 Goossen van Hoenselaer Goossenszoon draagt een bos over aan zijn zoon Aloff (Adolf)
van Hoenselaer.
VII.3 Goossen van Hoenselaer (1370-xxxx).
Zoon van Goosen van Hoenselaer (1340).
Bron vGvH pagina 56.8.

Tijdsbeeld
1402 Goossen staat de hoeve Everade onder Veert af aan het klosster Graevendael.
1405 Goossen van Hoenselaer, Goossenszoon, draagt een bos over aan zijn broeder Aloff.
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1417 Een Goswin van Honslar is medezegelaar bij de huwelijksvoorwaarden tussen de dochter
van Hendrik, voogd van Niersen en Johan van Berle.
1421 Goossen deelt voor richter Evert die Man van Straelen en de schepenen van Veert mee,
dat hij jaarlijks totdat hij hoeve Everade aan de abdij Graevendael had afgestaan, een
Mark heeft betaald.
1429 Een Goossen van Honselaer blijkt getrouwd met Lisbeth van Boedberg.
VII.4 Aloff (Adolf) van Hoenselear tot Hülsdonk(ca. 1380-xxxx).
Zoon van Goosen van Hoenselaer (1340).
Bron vGvH pagina 66.1.
Kinderen

1. Aloff (Adolf) van Hoenseler (ca. 1415-1490).
Tijdsbeeld

1405 Verwerft een bos van zijn broeder Goossen.
1425 Beleent met Hülsdonck in het Keulse ambt Lin, dat in 1375 in het bezit was van zijn
grootvader Herman van Honselaer. In 1491 wordt Alofs kleinzoon Goossen Alofszoon van
Hoenselaer beleent met Hülsdonck.
VIII.7 Aloff (Adolf) van Hoenseler (ca. 1415-1490).
VII.4 Zoon van Aloff (Adolf) van Hoenselaer tot Hülsdonk (1380).
Gehuwd in 1440 met Margaretha (Margriet) van Bellinghoven, dochter van Dirck van
Bellinghoven.
Bron vGvH pagina 83.1.

Kinderen
1. Goossen van Hoenslaer;
2. Agnes van Hoenselaer(1460-xxxx).
Agnes in 1490 gehuwd met Godschalk van Hüls van Rade.
Tijdsbeeld
1440 Huwelijksvoorwaarden tussen Aleph van Hoenseler en Margriet van Bellinchhaven,
medezegelaars Sibrecht Spede, Airnt van Hoenseler, Daem van Hoenseler; Dirich Schenck
van Nydeggen, Maes van Oest, Reynard van Crekenbeke en Henrich van Crekenbeken,
gebroeders. Res Gestae II.
1444 Maart 11. Onder bemiddeling van de verwanten Aleff en Arnold van Honsselar maken
Metze van Sande in het kerspel Willich en haar zoon Arnold een erfdeling met haar
broeders Goswijn, Daem, Gaert, Wyrich, Aleff en Arnold, kinderen van het overleden
echtpaar Aertz (van Sande) en Aleyt (van Hoenselaer), met toestemming van de
leenmannen Daem van Honsselar, Gaert van der Dinck en Wyric te Weghe.
1454 Loef van Dart belooft Aleph van Hoenslair, die voor een bedrag van 100 overlandse
rijnlandse guldens voor hem bij Dirk van Boetbergh borg is gebleven, voor alle schade
deswege te lijden schadeloos te stellen.
1476 Adolf wordt met Adam, Arnold, Karel en Goossen van Hoenselaer vermeld onder de
edelmannen, die aartsbisschop Ruprecht van Keulen zijn toegedaan en paus Sixtus VI
verzoeken om Herman van Hessen, hoofdman en beschermer van het aartsstift Keulen en
de stad Keulen, te bevelen zich aan de aartsbisschop te onderwerpen. Lacomblet.
1479 Aloff is huwelijksvriend van Arent van der Sandt en Fijken van der Porzen.
IX.8
Goosen van Hoenselaer tot Hülsdonk (1440-xxxx).
VIII.7 Zoon van Aloff van Hoenselaer (1415) en Margaretha (Margriet) van Bellinghoven.
Voor 1473 1e gehuwt met Margriet Daem(1473-1480).
2e huwelijk Margareth van Eyll, dochter van Johan en N. van Eyll.
Bron vGvH pagina 115.4.

Kinderen
1. Goossen van Hoenselaer (1485-1558);
2. Agnes van Hoenselaer (1460-xxxx).
Haar dochter is in 1510 gehuwd met Bernd Ingenhaegh. Zij krijgen in 1515 een dochter die
later huwd met Evert van Dript.
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Tijdslijn
1463 Margriet is nog ongetrouwd.
1465 Margriet en Ermgard Daem worden als erfgenamen van hun vader beleend met de
Daemshoff in het ambt Geldern.
1473/1480 Margriet, dochetr van Johan Daem, vrouw van Goossen van Hoenselaer, wordt in
1473 beleend met 24 morgen land, die behoren bij de Daemshof, gelegen in het ambt
Geldern te Nyerkercken, tot 5 mark leenrechten.
Info:
1556 Johanna van Dript, beleend met Daemshof, dochter van Evert van en tot Dript en "de
dochter" van Berndt van Ingenhove tot Gelinde.
1632 Mei 19. Akte van belening voor Johan Georg van Lom als hulder van zijn moeder Adriana
op den Bergh met het goed Daemshof gelegen in het Eylerhondschap onder Nijekerk.
1476 Goossen wordt met Aloff, Adam, Arnold, Karel en Goossen van Hoenselaer vermeld onder
de edelmannen, die aartsbisschop Ruprecht van Keulen zijn toegedaan en paus Sixtus VI
verzoeken om Herman van Hessen, hoofdman en beschermer van het aartsstift Keulen en
de stad Keulen, te bevelen zich aan de aartsbisschop te onderwerpen.
1480 Goossen vrouw Margareth van Eyll heeft hetzelfde leen. Ze wordt als zodanig in 1540
opgevolgt door Evert van Dript.
1482 Een Goessen van Hoenselaer dagvaart de stad Geldern “vur den vrystoel”.
1490 Goossen scheidt zich met zijn zuster en haar man over haar ouders nalatenschap van
Adolf van Hoenselaer en Margriet van Bellinghoven. Hun beider vrienden zijn haar
broeder, neven en zwagers de vromen We. Ridder Johan van Norprath, Frederik van Huis
van Rade, Daem van Honseler, Jan van Kessel en Hendrik van Slickem.
1491 Goossen Alofszoon wordt beleend met Hülsdonk in het Keulse ambt Lin, dat in 1425 in het
bezit was van zijn grootvader Aloff Goossenszoon. Goossen wordt als zodanig opgevolgd
door zijn zoon Goossen.
1560 Huwelijk van hun dochter Johanna van Dript met Jurgen up den Berg tot Papenberg bij
Tönisberg. Adriana up den Berg, dochter van Jurgen en Johanna van Dript wordt
begraven in de kerk van Maasbree met haar vier kwartieren.
15 juni 1576 Beatrix van Honseler, weduwe van Hugo Dript, laat door Johan Ingenhoff ten
gunste van haar zoon Everhard het leen Stockerfeld bij Reinberg en het Monckgoed bij
Repelen ontvangen. Zij behoudt zich zelf de lijftocht van deze goederen voor.
IX.9 Agnes van Hoenselaer (1460-xxxx).
VIII.7 Dochter van Aloff van Hoenselaer (1415) en Margaretha (Margriet) van Bellinghoven.
Gehuwd in 1490 met Ridder Godschalk van Hüls van Rade.
Bron: vGvH 121.1.

Hun dochter is in 1510 gehuwd met Bernd Ingenhaegh.
Zij krijgen in 1515 een dochter die later is gehuwt met Evert van Dript.
Heerlijkheid Huls
Der heutige Krefelder Stadtteil Hüls (seit der frühen
Neuzeit „Flecken Hüls“) war bis 1954 eine selbständige
Gemeinde, die zunächst 1970 zur ehemaligen
Kreisstadt Kempen und 1975 nach Krefeld
eingemeindet wurde. Der Kernort basiert auf der dem
Rittergeschlecht von Hüls (de Hulse) zugehörigen
Herrlichkeit,
hervorgegangen
aus deren Allod, d. h. Eigenbesitz – als Ministeriale
erstmals nachgewiesen im Jahre 1112. Zu Anfang
lebte das Geschlecht auf einer „alten“ Burg im
Hülser Bruch, die im Jahre 1455 durch einen etwas
näher am Ort liegenden Neubau ersetzt wurde. Bei
der Herrlichkeit handelte sich um eine
Unterherrschaft des Erzstiftes (Kurfürsten) von
Köln, dem die Hülser Ritter – und deren
Untersassen – zu Dienst und Waffengang
verpflichtet waren.
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X.8 Goossen van Hoenselaer tot Hülsdonk (1485-1558).
IX.8 Zoon van Goossen van Hoenselear - Heer van Hülsdonk (1440) en Margriet Daem.
Ook geschreven als Honsseler tot Hülsdonck.
Gehuwd in 1517 met Margaretha (Margriet) van Lawick (ca. 1490-xxxx), dochter van Albert van
Lawick (1450-28 november 1500) en Agnes van Galen (1460-1530).
Bron vGvH pagina 131.7.

Van Lawick (ook: Van Lawick van Pabst) is een oud adellijk geslacht uit de OverBetuwe waarvan leden vanaf 1893 werden erkend te behoren tot de Nederlandse
adel, allen met de titel van baron of barones.
Goossen en zijn vrouw maken een magescheid met haar zwager Willem van
Arenborg, getrouwd met Salome van der Lawick.
Kinderen
1. Goossen van Hoenselaer (1510-xxxx);
2. Anna van Hoenselaer (1520-xxxx);
3. Albert van Hoenselaer (1520-xxxx);
4. Hieronymus van Hoenselaer (1525-xxxx).
Tijdslijn
1491 Hij wordt beleend met Hülsdonk in het Keulse ambt Lin, dat in 1425 in het bezit was van
zijn grootvader Alof Goossenszoon. Goossen wordt als zodanig opgevolgd door zijn zoon
Goossen.
1510, 1522, 1541 Goswin van Honselaer tot Hülsdonk is drost en ambtman van de burchten
Meurs en Krakau (graafschap Meurs) en stad en land van Krefeld.
1515 Goossen van Honseler heeft pretentie op de drie staten van Utrecht.
1517 Goossen pandt het ambtmanschap van Overbetuwe.
1517 In 1517 vestigt Karel V, hertog van Gelre, ten behoeve van Margriet, dochter van Albert
van Lawick, en haar man Goosen van Hoenselaer, een rente op zijn inkomsten uit het
land van Kessel, waarvoor borg staan o.a. Herman van Boedbergen, Jasper van Lienden,
heer te Hemmen en Blitterswijk.
1517 Hertog Karel V is hem geld schuldig.
1562 Zoon Albert doet afstand van zijn rechten op de uiterwaard te Maasbommel, erfenis van
zijn vader Goossen, ten gunste van zijn broeder Hieronymus.
Familie Van Lawick
Vanaf de 14e eeuw ontstaan verschillende takken Van Lawick, die later
vrijwel alle uitsterven. Hiertoe behoren onder andere Arnt van der
Lawick, ambtman van Overbetuwe, en zijn broer Albert, eerste
kamerheer van hertog Karel V van Gelre, beiden vurig aanhangers van
deze beruchte hertog. Een tak die thans nog uitgebreid bloeit in België
en Frankrijk, is vermoedelijk gesproten uit Willem van der Lawick, die
rond 1472 met Adolf van Egmont, hertog van Gelre zou zijn
meegetrokken naar Vlaanderen. Een tak die vooral rondom Wageningen was gegoed,
begint met Arnt van der Lawic die in 1404 richter is van Wageningen. Deze tak bezat daar ook
het huis en goed De Lawick dat zijn naam heeft gegeven aan de Lawickse Allee in Wageningen.
De Wageningse tak sterft uit in de 18e eeuw met Lydia Francoise van Lawick, vrouwe van de
Cortenberg. Uit haar huwelijk met Johan Anthony Edler von Pabst stamt het in de Nederlandse
adel ingelijfde (1860) geslacht Van Lawick van Pabst. De eerstbekende voorvader van de thans
nog levende takken is Jorden van der Lawick, hertogelijk rentmeester van de landen van Buren
en Beusichem in 1466. Uit hem was eind 18e eeuw nog slechts één stamhouder in leven,
Nicolaas Carel van Lawick, heer van Ravenstein. Uit twee van diens zonen bij Maria van Reede
van Oudtshoorn, lid van de familie Van Reede, stammen alle thans nog levende leden van de
familie. De oudste van de twee, Pieter Herbert van Lawick, voegde om onbekende redenen de
naam Van Pabst bij de zijne. Deze tak Van Lawick van Pabst heeft dus geen relatie met de
gelijknamige familie die stamt uit het geslacht Van Pabst. Nakomelingen van hem zijn in 1990
en 1991 erkend te behoren tot de Nederlandse adel. De nakomelingen van de jongste, Carel
Barend van Lawick, werden tussen 1893 tot 1898 erkend met de titel baron(es).
XI.4 Goossen van Hoenselaer ingen Diepraem tot Hülsdonk (1510-circa 1562).
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X.8 Zoon van Goossen van Hoenselaer (1485) en Margriet van Lawick.
Gehuwd-1 Nn
Gehuwd-2 Anna van Barll tot Diepraem.
Bron vGvH pagina 149.9.

Kinderen
1. Adriaan van Hoenselaer (1530-xxxx);
2. Herman van Hoenselaer (1540-xxxx).
Tijdslijn
1533 Goossen is huwelijksvriend van Emrich Hurt van Schoneck, die huis Pesch erft en met zijn
vrouw in 1565 sterft aan de pest.
1545 December 4. Huwelijkskontrakt tussen Goeswin van Hunsseler, drost, en Anna van Barll in
tegenwoodigheid van Bertheram van der Lipp genaamd Hoen, drost van Moers en
Krakauwen, Emmerich Huert, Evert van Dript, Jacob Ingenhaef van Glinde enerzijds, voor
Honsseler en Cornelis van Barrl, Johan van Huyram genaamd Schram, Wilhelm va Barll,
Scholtus te Berck, als bloedverwandten en vrienden anderzijds. De bruid brengt in het
huwelijk in: het gehele kindsdeel van haar jaarrente van haar ouders en van alle zijlinies,
niets uitgesloten. Goossen brengt in: een jaarrente van 130 gulden aan Christoffel van
Wiess van 2200 goudgulden. Daarenboven het huis Hülsdonk dat met zijn hoeve jaarlijks
aan rente 150 malder rogge en 150 malder haver inbrengt. Verder 73 morgen beemden,
voor het huis Hülsdonck gelegen, alle gerede goederen, namelijk kisten, kasten,
beddegoed, linnengoed, tin- en zilvergoed, kleren, kleinodien, runderen, schapen en
ander vee. Met betrekking tot het zilvergoed zullen echter de aanspraken van de
voorkinderen van Goossen intakt blijven, wanneer hij zal zijn gestorven. Verder worden er
bestemmingen vastgelegd in geval van overlijden, kinderloosheid, weduweschap enz. De
overeenkomst wordt gezegeld door Gosswin van Hunsseler, de gebroeders Albrecht en
Hieronymus van Hunseller en de eerder genoemden getuigen.
1568 Anna van Borell (Barll) tot Diepraem wordt vermeld in het testament van haar zwager
Albrecht van Hoenselaer.
1559 Eva Daemsdochter van Honselaer vermaakt 200 Carolus-gulden aan haar neef Goossen
van Honselaer. Dit bedrag moet toevallen aan haar petekind Herman, zoon van Goossen.
1561 Januari 1. Goswin van Hoenslaer ingen Diepraem, leeman van Graaf Herman van
Neuenahr en Moers en zijn vrouw Anna van Baerl nemen van het Karmelietenklooster te
Moers 500 daalder tegen 5% op en verpanden daarvoor het Moerse leengoed Het
Moncksgoed in het kerspel Repelen.
1561 Augustus 10. Johan van Wevordt verkoopt het Moerse leen Nabers-goed in het kerspel
Repelen aan Goswin van Honseler.
1561 Augustus 10. Goswin van Honselaer, die het Moncksgoed van Johan van Wevort heeft
gekocht, wordt ten gunste van zijn zoon Herman met dit goed beleend.
1562 Albert van Honseler wordt beleend met Hülsdonck in opvolging van zijn broeder
Goossen.
XII.1 Adriaan van Hoenselaer (1530-xxxx).
XIII.4 Zoon van Goossen van Hoenselaer en Anna van Barll tot Diepraem.
Bron vGvH pagina 159.1
Kinderen
1. Goossen van Hoenselaer (1570-xxxx).
Tijdsbeeld
1545 Adriaan zegelt mede het huwelijkskontrakt tussen zijn vader Goossen en diens 2 de vrouw Anna van
Baerl tot Diepraem.

XIII.4 Goossen van Hoenselaer (1570-xxxx).
XII.1 Zoon van Adriaan va Hoenselaer (1530).
Ook geschreven als Honseler.
Bron vGvH pagina 170.7.
Geen kinderen bekend.
Tijdsbeeld
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1630 September 6. Goossen van Honseler wordt begraven in de kerk te Willich met op de grafzerk het
wapen van Hoenselaer.
Katholische Kirche St. Katharina, Alt Willich.
Die Region Willich war als Teil des Kurfürstentums Köln
traditionell katholisch geprägt. Erstes jüdisches Leben lässt sich
für Anrath um das Jahr 1650 nachweisen, der erste Jude wird in
Neersen 1749 und in Schiefbahn 1782 erwähnt.
Eine Bevölkerungsstatistik aus dem Jahre 1832 zählt für die
vier Altgemeinden nur zwei Protestanten auf: einen in Willich
und einen in Neersen. Die Zahl der jüdischen Einwohner war
etwas höher: In Anrath lebten 87 Juden, in Schiefbahn 57, in
Neersen 25 und in Willich drei. Somit waren 1832 knapp 98
Prozent der damaligen Bevölkerung katholisch.

XII.2 Herman van Hoenselaer ingen Diepraem (1540-xxxx).
XI.4 Zoon van Goossen van Hoenselaer (1510) en Anna van Barll tot Diepraem.
Bron vGvH pagina 159.5.
Geen kinderen bekend.
Tijdsbeeld

1559 Eva Daemsdochter van Honselaer vermaakt 200 Carolus-gulden (nu circa 2 miljoen
gulden) aan haar neef Goossen van Honselaer. Dit bedrag moet toevallen aan haar
petekind Herman, zoon van Goossen.
1574 Augustus 10. Herman van Honseler ingen Diepraem wordt beleend met het Moncksgoed te
Repelen, zoals zijn vader na de dood van Jacob Ingenhoff te Glinde. Herman neemt 1500
daalder op bij Heinrich Lois te Xanten met als onderpand het Moncksgoed.
Gouden Carolus-gulden.
In 1521 voerde keizer Karel V een munt in die naar hem de carolus-gulden wordt
genoemd. De gouden Carolus is onderverdeeld in 20 stuivers van 16 penningen,
een indeling die bijna 500 jaar ongewijzigd bleef. In Nederlandse teksten van
vòòr 1816 vindt men dus wel bedragen als f 10-12-4, ofwel 10 gulden, 12
stuivers en 4 penningen. Dit komt overeen met f 10,6125 in het decimale stelsel.
Ook al verdwijnt de aanduiding stuiver in de 19e eeuw om plaats te maken voor
5 cent, in de volksmond blijft het muntje een stuiver genoemd worden.
Een daalder was 30 stuivers waard en de eerste werd vanaf 1538 geslagen en bleef in omloop
tot 1847.
Na de decimalisatie van de Nederlandse munten aan het begin van de 19e eeuw
was de daalder één gulden vijftig waard. De daalder was van af dat moment in
Nederland geen munt meer, maar nog wel een rekeneenheid.De rijksdaalder
was een munt die oorspronkelijk 50 stuivers en vanaf 1807 twee gulden vijftig
waard was.
XI.5 Hieronymus van Hoenselaer (1525-1588).
X.8 Zoon van Goossen van Hoenselaer (1485) en Margriet van Lawick.
Ook geschreven als Jeronimus.
Gehuwd met Cornelia van der Poll (ca. 1510-na 1568), Drostin van Vleuten, dochter van Ridder
Gijsbert van de Poll en Raphael van Wijhe.
Gijsbert van de Poll, overleden in 1557. Heer van Leeuwen en half Dreumel. Hij
werd in 1555 ambtman van Maas en Waal. Kwam voor in de Ridderschap van
Gelderland.
Zij trouwde-2 met Arnt van Boineburg genaamd Honstein, Graaf van Ubbergen,
gedeputeerde van Kaonttzys.
Bron vGvH pagina 150.11.

Het echtpaar Hoenselaer bleef kinderloos.
1559 Hieronymus erft van zijn tante Eva van Honselaer 200 Carolus gulden.
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1562 Broer Albert doet afstand van zijn rechten op de uiterwaard te Maasbommel, erfenis van
zijn vader Goossen, ten gunste van zijn broeder Hieronymus.
1567 Proost te Vlothe. Koopt met zijn vrouw het huis Lauwenberg bij Meuse van Hendrik van
Goldestein.
1568 Albert vermaakt Hülsdonk aan zijn broeder Hieronymus. Indien deze zonder erfgenamen
sterft dan moet Hülsdonk overgaan op zijn nicht Cunigunde van Wees.
1569 Protesteert tegende belening van Bernd van Weze met… 1581 doet hij eed.
1569 Tuchtigt zijn vrouw Cornelia van de Poll met een uiterwaard in Maasbommel.
Familie van de Poll
Gijsbert van de Poll, Heer van Leeuwen en half Dreumel. Hij werd in 1555 ambtman van Maas
en Waal. Kwam voor in de Ridderschap van Gelderland.
Hij was de zoon van Herman van de Poll senior, Heer
van Leeuwen en van Bertha van Delft.
Gijsbert huwde met Raphael van Wijhe. Zij was de
dochter van Otto III van Wijhe, 7e Heer van Echteld,
geboren in 1468 en overleden in 1520 en van Geertruid
Tengnagell, geboren in 1470.

Kasteel Vleuten.

Kasteel Wijenburg te
Echteld bij Tiel.

Auteur Martens organiseerde hier als bestuurder vele jaren de bekende Kasteel Ontmoetingen
voor de beroepsorganisaties VRI en Vastgoed Belang.
Jonkvrouwe Frederika Louise Henriette van de Poll
Frederika Louise Henriette van de Poll (Elst, 5 september 1853 - Zeist, 17 maart 1946) was
vanaf 1880 hofdame van koningin Emma. Ze bleef dit tot Emma's dood in 1934.
Bij Koninklijk Besluit dd. 16 september 1815 werd familielid mr. Jan van de Poll verheven in de
Nederlandse adel. In de periode 1815-1889 werden nog een aantal leden van deze familie
verheven in de Nederlandse adel. Henriëttes vader werd verheven in de Nederlandse adel van
20 mei 1875 waardoor Frederika in dat jaar jonkvrouw werd.
Als hofdame moest Van de Poll aan diverse eisen voldoen: ongehuwd zijn en dat het liefst willen
blijven, van onberispelijk gedrag zijn, fysiek sterk en niet te lang.
Bij Koninklijk Besluit van 1 februari 1880 werd Henriëtte benoemd als hofdame in dienst van
koningin Emma, echtgenote van koning Willem III der Nederlanden. Tijdens haar diensttijd als
hofdame onderhield Henriëtte een jarenlange correspondentie met haar moeder. In lange
brieven schreef ze over het leven aan het hof. Deze brieven zijn in 2006 gebundeld en
becommentarieerd.
Tijdens haar dienstverband was ze van oktober 1890 tot oktober
1896 belast met de opvoeding van koningin Wilhelmina. Haar
zus, jkvr. Louise Pauline van de Poll (1857-1943) had een
vergelijkbare functie voor koningin Juliana tussen 1909-1920.
Louise Pauline van de Poll was te gast bij het huwelijk in 1937
van Juliana met Bernhard van Lippe-Biesterfeld.
Na Emma's dood keerde Henriëtte terug naar haar ouderlijk huis (Huis Beek en Royen), waar ze
op 17 maart 1946 overleed.
Van auteur Martens. Notaris mr. Jaap Gisolf te Den Haag behartigde vele jaren de belangen van
Juliana en was met Martens medeoprichter van Huis en Eigendom, het latere Vastgoed Belang.
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Familie van Boineburg
Johanna Boineburg genaamd Honstein (1580- 24 maart 1620), Gravin van
Ubbergen, dochter van Cornelia van de Poll, overleden op 24 maart 1620, weduwe
van Jeronimus van Hoenselaer. Zij
hertrouwde te Tiel op 9 november 1596 met
Karel Vijgh, Heer van Zoelen, overleden te
Zoelen op 10 februari 1627.
Kasteel Ubbergen
Karel Vijgh was ambtman, dijkgraaf en heemraad van
de Nederbetuwe en richter van Tiel en Zandwijk. Familie
Vijgh is een in 1810 uitgestorven en later adellijk
geworden familie. De familie stamt uit Nijmegen waar ze
eeuwenlang in het bestuur heeft gezeten.
Karel huwde-1 in Tiel 9 november 1596 met Johanna van Boinenburg genaamd Honstein
geboren 1580, overleden 24 maart 1620, gravin van Ubbergen, daarmee beleend 1589, dochter
van Arend van Boinenburg genaamd Honstein en Cornelia van de Poll.
Hij huwde-2 januari 1624 met Elisabeth de Cock van Opijnen, dochter van Dirk en Hilbranda
van Delen. Ze was eerder weduwe van Johan van Winssen.
Ridder Karel Vijgh
Overleden Zoelen 10 februari 1627, heer van Zoelen, schepen van Tiel in 1586,
25 januari 1594 ordinaris raad in het Hof van Gelderland, sedert 1604
gesubstitueerde ambtman en dijkgraaf van Nederbetuwe namens zijn vader,
moet toen ook heemraad van Nederbetuwe geweest zijn, sedert 1615
ambtman, richter en dijkgraaf van Nederbetuwe en richter van Tiel en Zandwijk.
In de Ridderschap van Nijmegen 1591-1626, gecommitteerde ter generaliteit.
Hij werd in 1597 met Cornelis van Gent, Arent van de Wal en de
landrentmeester Karel van Gelder vanwege de landschap afgevaardigd, om de
ontmanteling van den Wildenborgh te bezichtigen. Met zijn broeder Johan verbond hij zich
hoofdelijk voor de betaling der geldboete, waartoe hun vader in een verschil met Johan de Cock
van Delwijnen, heer van Wadenoyen, over de opbouw van het afgebrande huis te Wadenoyen
14 januari 1609 door het Hof van Gelder veroordeeld was.
In 1617 had hij een proces met Hendrik Kreyvenger wegens het opwerpen van enige werken
aan de Nodelwaard te Rijswijk (Betuwe). In 1619 werkte hij mede tot de verstoring der
bijeenkomsten der Remonstranten in de Tielerwaard. Ingevolge resolutie der Staten-Generaal
van 13 juli 1620 werd hij met Renier Pauw uit Holland en Vervou uit Friesland afgevaardigd, om
te Leeuwarden de begrafenis van Willem Lodewijk, graaf van Nassau, stadhouder van Friesland
bij te wonen.
Sedert 22 mei 1617 extraordinaris raad in het hof, ontving hij als zodanig met zijn ambtgenoot
Hendrik van Essen vanwege dat hof de uitnodiging de uitvaart bij te wonen van 22 september
1625 te Arnhem overleden Gerlach van der Capellen, in leven kanselier van Gelderland. Hij was
25 juli 1594 na de dood van zijn moeder met de heerlijkheid Zoelen en Aldenhage beleend.

Kasteel Ubbergen
Aan de voet van de indrukwekkend steil oplopende heuvelrug
in het dorp Ubbergen bij Nijmegen stond vroeger het kasteel
van Ubbergen. Halfweg tegen de heuvels er tegenover pronkt
nog steeds, wat verscholen in het groen, het oude, nu
Nederlands Hervormde kerkje aan de Rijksstraatweg.
Tot 1582 was het slot nog een echt middeleeuws kasteel
met zware muren, torens en tinnen. Kasteel Ubbergen was
een vierkante burcht met ronde hoektorens, dat in zijn grachten veiligheid kon bieden aan haar
bewoners. Aan de westzijde van het kasteel was een voorburcht gelegen.
Kasteel Ubbergen dateert al van voor 1300. Toen woonde er een Werenbrecht van Ubbergen,
die door de koning met het hooggerecht was beleend. Dat betekende dat Werenbrecht ook
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halsmisdrijven mocht berechten. Tot het midden der vijftiende eeuw bleef het geslacht van
Ubbergen op het kasteel gevestigd. Daarna kwam het in het bezit van andere families.
Toen Arnold van Boineburg heer van Ubbergen was, werd het kasteel op 23 augustus 1582 door
de burgers van Nijmegen in brand gestoken. Zij waren bang dat de naderende Spaanse troepen
kasteel Ubbergen zouden willen gebruiken als basis om de stad Nijmegen aan te vallen. Op hun
manier trachtten zij dit te voorkomen.
Karel (Nicolaas) Vijgh
Via de dochter van Arnold van Boineburg kwamen de
restanten van het uitgebrande kasteel in handen van de
familie Vijgh. Nicolaas Vijgh trachtte er weer een
bewoonbaar geheel van te maken en legde ook iets aan van
een tuin rond de kasteelruïne.
Kasteel Ubbergen omstreeks 1733

Omstreeks 1715 kwam het kasteelterrein via vererving in
het bezit van Johan van Welderen, die met zijn vrouw een
nieuw huis liet bouwen op de plaats van het oude kasteel.
De oude burcht werd gesloopt. Het nieuwe gebouw bestond uit een souterrain met daarboven
twee verdiepingen.
Het huis werd gebouwd in classisistisch-romantische stijl en werd negen traveeën (zeg maar
negen raam- of deurpartijen) breed. Door de hoogteverschillen konden drie tuinen rond het
nieuwe huis worden aangelegd, een hoge, een midden en een lage tuin, voortbouwend op de
werkzaamheden van de familie Vijgh. Buiten de oude gracht werden ook nog een aantal
bijgebouwen geplaatst.
In 1764 kwam het huis met de omliggende gronden in het bezit van de gemeente Nijmegen. De
gemeente verkocht het echter al weer snel en dan volgen een aantal nieuwe eigenaren elkaar
snel op.
In 1818 kocht jonkheer G.J. Dommer van Poldersveldt het complex. Hij maakte van de tuinen
een groot park, waar allerlei, voor die tijd, typische tuinsieraden werden geplaatst, zoals
bankjes, bruggetjes en een prieeltje en er werden zelfs
watervallen aangelegd. De familie breidde ook het huis
Ubbergen uit met zijvleugels, zodat er een indrukwekkend
landhuis ontstond.
Maar aan alles komt een eind. In 1868 liet de familie het huis
slopen. In de periode daarna werden de terreinen verkaveld en
deels verkocht. Het enige wat ons rest van het kasteel zijn wat
aanduidingen in het terrein van de vroegere aanleg. En bij een van de vijvers is in de twintigste
eeuw een modern buitenhuis gebouwd.
Dit nieuwe huis op het oude kasteelterrein is te zien als u over de Rijksstraatweg van Ubbergen
naar Nijmegen rijdt of wandelt. Tegenover het kerkje, dat links van de weg staat, ligt rechts - in
de diepte - het terrein waar eens kasteel Ubbergen stond. Na de dood van horecaexploitant
Sjoerd Kooistra woont er anno 2012 een ZOW hockeyvriend van mijn zoon Jasper.
XI.6 Albert van Hoenselaer tot Hülsdonk (ca. 1520-1568).
X.8 Zoon van Goossen van Hoenselaer – Heer van Hülsdonk (1485) en Margriet van Lawick.
Ook geschreven als Honsseler.
Gehuwd in 1544 met Anna von Harf (ca. 1520-na 1576), dochter van Godert en Johanna van
Gerzen. In 1568 begraven te Willich.
Bron vGvH pagina 144.2.

Geen kinderen bekend.
Tijdsbeeld
1541 Eerste vermelding.
1544 Huwelijk tussen Albert van Honsseler, zoon des Ehrenfesten en vromen Gosewijns van
Honselaer en Margriet van der Lawick, zal gedachten en der dugenthaften Junffer Anna,
dochter des Ehrenfesten en vromen Godert, Heer tot Harf en Johanna von Gerzen…

© 2012-2016 Genealogie Martens – Hoenselaer

Dossier Goossen van Hoenselaer 1340 Blad 9

Zijnen huwelijksvrienden zijn omen en magen: Alof van Wijenhorst, Albert van Goor,
Bertram van der Lip, genaamd Hoen, Willem van Goor, Heer tot Einraed, Godert Stam
van Gelesch, Emmerich Hörd van Schöneck, Heer van Opij, Gooswijn van Lawick, Drost
van Buren.
1558 Albrecht is getuige bij het huwelijk van Willem Gertzen genaamd Sinzig en Agnes van
Pallant.
1559 Uit de nalatenschap van hun nicht Eva Daemsdochter van Honselaer, weduwe van Willm
van Goor, ontvangen Albert en Anna 200 Carolus-gulden. Als uitvoerder van Eva’s
testament ontvangt Albert daarenboven 100 Carolus-gulden.
1562 Beleend met Hülsdonk in het Kölner Niederstift in opvolging van zijn broeder Goossen.
1562 Albert doet afstand van zijn rechten op de uiterwaard te Maasbommel, erfenis van zijn
vader Goossen, ten gunste van zijn broeder Hieronymus.
15xx Albert is ambtman te Zours.
1564 Albert van Honseler legt beslag op goederen te Driel van Willem van den Bergh wegens
een niet betaalde jaarrente, welke aan Albert zou toekomen. Willem schrijft daarop naar
Johan van Erp genaamd Wardenbergh, Drost van het land Kryckenbeck, om er voor te
zorgen dat Albert het beslag op genoemde goederen zal opheffen.
1568 Albert vermaakt Hülsdonk aan zijn broeder Hieronymus. Indien deze zonder erfgenamen
sterft dan moet Hülsdonk overgaan op zijn nicht Cunigunde van Wees.
1569 Anna van Harff wordt vermeld als kinderloze weduwe.
1570 Anna Honsselers (van Harff) is te Geldern gouvernante bij kind van Johan van Warf en Nn.
XI.7 Anna van Hoenselaer - Vrouwe van Hülsdonk (ca. 1520-xxxx).
X8. Dochter van Goossen van Hoenselaer – Heer van Hülsdonk en Margriet van Lawick.
Ook beschreven als Honsseler.
Gehuwd in 1541 met Ridder Christoffel van Wees (ca. 1520-xxxx).
Bron vGvH pagina 154.1.

Kinderen
1. Margaretha van Wees (1545-xxxx);
2. Cunegonde van Wees (1545-xxxx);
3. Maria van Wees (1545-xxxx);
4. Bernd van Wees (1545-xxxx);
5. Johanna van Wees (1545-xxxx).
Tevens wordt gemeld: Balthazar en Marcus.
Tijdsbeeld
1541 Als bruidschat brengt Anna van Honsseler 1400 Philipsgulden in, daarenboven de hoeve
en het goed te Asperden en Nederbetuwe.
1546 Anna en Christoffel verschrijven een rente aan Goossen van Honsseler.
15xx Christoffel als gedeputeerde naar de Landdag.
1555 Christoffel wordt verheven in de Ridderschap in Nijmegen - Nederland.
1571 Junffer Anna van Hoentzeler, weduwe van Christoffel van Wees, verklaart, dat ze onmin
heeft gehad met haar dochter Cunegunde vanwege het huis en goederen van Hülsdonk.
Ze sluit met haar dochter een verdrag. Ze staat daarbij aan haar dochter genoemde
goederen en huis af. Cunegonde verplicht zich om haar drie zusters: Juffer Margriet van
Wees, echtgenote van Johan van Balveren, juffer Anna (Johanna) van Wees, echtgenoot
van Wolter van Brienen, en juffer Margaretha van Wees, de som van 2000 Carolus gulden
uit te betalen, wanneer Cunegonde in het bezit van Hülsdonk komt, na het overlijden van
juffer Anna van Harff, weduwe van Aelbert van Hoentzeler, die zolang ze leeft het
vruchtgebruik van Hülsdonk heeft. Johan van Beet zegelt als voogd van Anna mee.
XII.3 Cunegonde van Wees (1545-xxxx).
Dochter van Christoffel van Wees Tot de Hülsdonk en Anna van Hoenselaer.
Bron vGvH 154.1.

XII.4 Maria van Wees (1545-xxxx).
Dochter van Christoffel van Wees Tot de Hülsdonk en Anna van Hoenselaer.
Bron vGvH 154.1.

XII.5 Bernd van Wees (1545-xxxx).
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Zoon van Christoffel van Wees Tot de Hülsdonk en Anna van Hoenselaer.
Gehuwd Wilhelmina met van inge Nuland.
Bron vGvH pagina 154.1.

Familie ingen Nulant
Ingen Nulant (ook Ingen Nuwelandt, Ingenulant) is een uit Duitsland afkomstige familie, die
regentenfuncties in Arnhem heeft vervuld. Het Gelderse voorvoegsel "Ingen" betekent "van de"
of "van het".
Gerrit ingen Nulant (Gerhart) overleden 1585, heer van Valburg, 1567 richter in Wageningen,
had huis aan de Markt te Wageningen, lid broederschap van St. Nicolai te Arnhem, lid
Ridderschap van het Nijmeegse kwartier, trouwde met Berta van Brakell, overleden 21 januari
1642, dochter van Sweder van Brakell en Johanna van Brienen.
Kinderen
1. Elisabeth Wilhelmina ingen Nulant, trouwde met Jacob Christoffel van Balveren tot
Geesthoven, overleden 21 januari 1642, zoon van Johan de Jonge van Balveren tot
Geesthoven en Margaretha van Weeze.
2. Wilhelmina ingen Nulant trouwde met Bernt van Weeze tot de Hulsdonk.
3. Johanna van ingen Nulant toe Valburg, trouwde met Ulrich van Ewsum. Hij was eerder
weduwnaar van Sophia Clant van Stedum.
Ridder Gerrit van Ingenulant tot Valburg.
Heer van Valburg.
Als lid van Ridderschap van het Nijmeegse kwartier werd hij op 12 november 1576 met 12
anderen door bannerheren, ridderschappen, hoofd- en kleine steden van Gelre en Zutphen
aangewezen om samen met de bannerheren, die de Stadhouder hiertoe afzonderlijk zou
oproepen van raad te dienen en te helpen ordineren en resolveren in 's Lands belang, in het
bijzonder met het oog op het uitdrijven van de moedwillige Spaanse troepen.
In deze Raad nevens den Stadhouder zouden 5 stemmen uitgebracht worden, nl. één door de
opgeroepen bannerheren, en één door de afgevaardigden uit elk kwartier. Na het vertrek van
den Stadhouder Hierges stelde de Landdag op 24 sept 1577 opnieuw een dergelijk college in
waarvan Gerrit Ingennulandt ook lid werd.
1567 Richter in Wageningen - Nederland.
XII.6 Margaretha van Wees (ca. 1540-ca. 1615).
XI.7 Dochter van Christoffel van Wees en Anna van Honsselaer.
Gehuwd met Ridder Johan de Jonge van Balveren tot Geesthoven (xxxx-voor 1602).
Zij hertrouwde met Jacob van Zijl van Woert.
In de ridderschap van Nijmegen 1565-1570.
Bron vGvH pagina 154.1.
Kinderen

1. Ridder Christoffel van Balveren overleden na 1634, Heer tot Geesthoven, ambtman van
Maas en Waal, in de ridderschap van Nijmegen 25 Maart 1612.
Gehuwd-1 vóór 1592 met Wilhelmina Ingenieulandt, dochter van Gerrit Ingenieulandt, heer
van Valburg en Berta van Brakell.
Gehuwd-2 met Johanna de Ruyter, overleden voor 1621.
Familie van Balveren

Van Balveren is een oud, Gelders geslacht dat in 1814 tot de (moderne)
Nederlandse adel ging behoren en in 1944 uitstierf.
De stamreeks begint met zekerheid met Evert van Balveren die in 1424 werd
beleend met Delwijnen en het geslacht stamt uit de Bommelerwaard. In volgende
generaties maakten leden van de familie Van Balveren deel uit van de ridderschap.
Vanaf einde van de 17e eeuw traden zij ook aan als militair.
Bij Souverein Besluit van 28 augustus 1814 werden twee leden van het geslacht benoemd in de
ridderschap van Gelderland. In 1822 volgde voor alle leden erkenning van de titel van baron.
In de 19e eeuw trouwden drie zussen Van Balveren met drie broers Van Verschuer. Alle
landgoederen en heerlijkheden die nog in bezit waren van de familie Van Balveren gingen na
het overlijden van het laatste lid van het geslacht in 1944 over naar de familie Van Verschuer
die ze nog steeds bezit. De familie Van Balveren stierf uit in 1944.
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XIII.7 Johanna van Wees (1545-xxxx).
XI.7 Dochter van Christoffel van Wees en Anna van Honsselaer.
Gehuwd met Wolter van Brienen.
Bron vGvH pagina 154.1.

Familie van Brienen
Van Brienen (ook: Van Brienen van de Groote Lindt) is een Nederlandse familie
waarvan leden sinds 1814 tot de Nederlandse adel behoren en in 1974 uitstierf.
De stamreeks samt later uit Amersfoort afkomstige Antonie van Brienen die in 1656
apotheker was in Rotterdam. Diens zoon vestigde zich als geneesheer in Leiden en
zijn kleinzoon Wilhelmus (1697-1770) werd in 1732 poorter van Amsterdam en de stichter van
de handelsfirma Willem van Brienen & Zoon.
Een zoon van de laatste, Willem Joseph (1760-1839) werd op 23 oktober 1811 verheven tot
baron de l'Empire door keizer Napoleon, en werd op 9 december 1814 benoemd in de
ridderschap van Holland. Op 12 januari 1825 volgde een verlening van de titel van baron bij
eerstgeboorte en op 26 oktober 1835 erkenning van de titel van baron op allen.
X.9 Nn van Hoenselaer tot Hülsdonk (1480-xxxx)
IX.8 Dochter van Goossen van Hoenselear - Heer van Hülsdonk (1440) en Margriet Daem.
Circa 1510 gehuwd met Bernd Ingenhaegh.
Bron vGvH 143.11.
Kinderen
1. Dochter Ingenhaegh (1515-xxxx).
Tijdsbeeld
1576 Juni 15. Beatrix van Honseler, weduwe van Hugo van Dript, laat door Johan Ingenhoff ten
gunste van haar zoon Everhard het leen Stockerfeld bij Reinberg en het Moncksgoed bij
Repelen ontvangen. Zij behoud zich zelf de lijftocht van deze goederen voor.
XI.9 Dochter Ingenage (1515-xxx),
gehuwd met Evert van Dript.
XII Dochter Johanne van Dript,
gehuwd met Jurgen up den Berg tot Papenberg.
XIII Dochter Adriana up den Berg.
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