HET WESTLANDSE GESLACHT NACHTEGAEL
(Monster - Geertruidenberg - Leiden - Delft - Den Haag)
door
H.K. Nagtegaal
Inleiding
In de late Middeleeuwen treffen we in Holland twee geslachten Nachtegael, t.w. het
Westlandse (1250-1700) en het Rotterdamse (1250-1500). Beide zijn in mannelijke lijn
uitgestorven. Via een vrouwelijke overgang is het Rotterdamse geslacht blijven voortbestaan.
Het Westlandse geslacht Nachtegael verplaatste zich vanuit Monster en Rijswijk naar
Geertruidenberg - Delft en spitste zich daarna in een Haagse en Leidse tak. Het Rotterdamse
geslacht Nachtegael, verplaatste zich van Rotterdam via een vrouwelijke overgang naar
Capelle a/d IJssel - Kralingen en vervolgens naar Alphen a/d Rijn. Vanuit Alphen a/d Rijn
heeft dit geslacht zich in de 19de en 20ste eeuw globaal verspreid tussen de driehoek
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Dit geslacht was lange tijd het grootste geslacht Nagtegaal
van Nederland. Vergeleken met andere geslachten ging het deze tak in de 19de en 20ste eeuw
economisch voor de wind, vele waren zelfstandig ondernemer of ambtenaar. Sommigen
hebben grote ondernemingen tot bloei gebracht.
Het Westlandse en Rotterdamse geslacht waren zeer waarschijnlijk verwant aan elkaar. Beide
takken waren welgesteld en woonden een dag reizen (ca. 15 km) van elkaar en voerden het
zelfde familiewapen; in goud drie zwarte nachtegalen. Verschillende leden van het
Westlandse geslacht Nachtegael stonden te boek als welgeboren mannen. De betekenis van
‘welgeborenen’ is van ‘goede geboorte’. Welgeboren mannen kwamen voort uit ministerialen
of niet adellijken milities. Dat waren strijdvaardige lieden in dienst van de graaf of andere
edellieden. In onze tijd zou men spreken van beroepsmilitairen.
Welgeborenen hadden schotvrijdom (grondbelasting) en bedevrijstelling en kregen soms
erfelijke stukjes land in leen, die zij dan weer verpachten. De titel welgeboren en het daaraan
verbonden schotvrijheid was begin 14de eeuw erfelijk als men kon aantonen dat drie
generaties in rechte vaderlijke lijn achter elkaar welgeborenen zijn geweest. Daarmee kunnen
we stellen dat de Nachtegalen een militaire oorsprong heeft en tot een van de oudste
geslachten van Holland behoort.
Die milities begeleiden de graaf en/of andere edelen bij de heervaart. Iedere edelman was in
de 12de en 13e eeuw aan zijn stand verplicht eenmaal in zijn leven op kruisvaart te gaan, zo
niet dan moest hij 20% van zijn bezit aan de paus afstaan. Die kruisvaart kon gaan naar
Palestina of richting Baltische staten waar ook wreed gekerstend werd. Dan nam de edelman
altijd een groep welgeborenen (ridders = ruiters te paard) mee en ondersteunend personeel
(knechten) voor de logistiek. In de Griekse- en Romeinse tijd had iedere soldaat twee
persoonlijke slaven als begeleiding. Dat zal in de late middeleeuwen niet anders zijn geweest.
Alleen de slaven waren toen knechten. In het dagelijks leven assisteerden de milities ook als
beschermers bij transporten en verplaatsingen van groepen mensen. Alleen reizen was altijd
gevaarlijk. Belastingen werden geïnd en in kisten vervoerd die ook weer beveiliging nodig
hadden. Welgeborenen kregen ook regelmatig functies toebedeeld als schepen en schout in de
dorpen waaruit dan weer blijkt dat deze heren ook een gedegen opleiding hadden genoten.
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De militaire uitrusting rond 1250.
Het is zeer aannemelijk dat de Westlandse en de Rotterdamse tak elkaar regelmatig ontmoet
hebben. De Westlandse tak had zijn domicilie in Rijswijk en Monster, maar bezat ook een
huis genaamd “de Nachtegael” in Geertruidenberg. Claes Aertsz. Nachtegael, geb. ca. 1300,
schepen van Geertruidenberg 1350, leenman (krijgsman) van de heer Willem van
Duivenvoorde, was betrokken bij de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Hij vocht mee aan de
Hoekse kant. Volgens de amnestie-oorkonden van 16 maart 1355 is hij betrokken geweest bij
de moord op de edelman Claes van Zwieten. Gezien de hoogte van het zoengeld (boete) die
hij aan de graaf Willem V van Holland moest betalen, behoorde Claes Aertsz. Nachtegael tot
een van de rijkste welgeborenen aan de Hoekse kant. Deze Claes Aertsz. Nachtegael
verplaatste zich regelmatig met zijn gevolg vanuit het Westland naar Geertruidenberg en
terug. De middeleeuwse weg liep van het Westland via Rotterdam, Dordrecht naar
Geertruidenberg. In Rotterdam woonde Hughe Nachtegael, geb. ca. 1305, schepen van
Rotterdam 1353, eveneens een welgesteld man. Zo’n tocht van het Westland naar
Geertruidenberg duurde minimaal drie dagen met overnachtingen in Rotterdam en Dordrecht.
Het is toch moeilijk voor te stellen dat zij, in een plaats als Rotterdam met ca. 3000 inwoners,
elkaar nooit ontmoet zouden hebben. De nakomelingen van Hughe Nachtegael bekleedden
functies als schepen en burgemeester van Rotterdam en een aantal telgen woonden in het huis
(kasteel) Bulgersteijn aldaar.
Het Westlandse geslacht Nachtegael was eveneens een welgestelde familie. Misschien was de
bekendste Philips Nachtegael (1470-1544), schout van Leiden. Een schout fungeerde als
openbaar aanklager, die daders van vergrijpen moest opsporen en door de schepenen laten
berechten. Ook zorgde hij voor het ten uitvoer leggen van de vonnissen. Daarnaast was hij
belast met de handhaving van de openbare orde (hoofd van de politie), waarvoor hij
schoutknechts of rakkers aanstelde. Leiden was in die tijd de grootste stad van Holland.
Philips werd zonder dat hij het wilde betrokken bij de kettervervolging. Op 26 juli 1522
kwam een afgevaardigde van keizer Karel V te Leiden met een plakkaat waarin geëist werd,
dat alle beginselen van ketterij onderdrukt moest worden. Het Leidse stadsbestuur, toen
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regering geheten, was tegen geloofsvervolging en verzette zich tegen de uitvoering van het
plakkaat. Enkele maanden later verscheen opnieuw een afgevaardigde, nu met de vraag
waarom nog steeds niet was opgetreden tegen de “Lutherye”. Dat zou kunnen duiden op
onbekwaamheid van het bestuur. Hij zette de leden onder zware druk waarbij niet uitgesloten
werd dat zij vervangen zouden worden door bestuurders die keizer Karel V wel goed gezind
waren. Natuurlijk waren er problemen met de “Lutherye”, doch geen redenen om hard op te
treden, vond het stadsbestuur. Door de grote druk werd Philips Nachtegael in 1523
genoodzaakt enkele sacramentisten te arresteren en hen naar Den Haag te zenden. Ook de
roerige jaren daarna met de anabaptisten (wederdopers), bezorgde het stadsbestuur
problemen. Dat waren volgelingen van Jantje van Leiden, die met zijn volgelingen Munster in
Duitsland veroverde. Waarschijnlijk hadden de regeringen van Leiden en Delft met elkaar
afgesproken in plaats van ketters een stelletje zwervers naar Den Haag te sturen. Die kunnen
ze niet veroordelen want die hebben niets gedaan en wij zijn ze kwijt. Wat gebeurde tot schrik
van iedereen. De zwervers werden op de dag van aankomst in Den Haag nog berecht en ter
dood gebracht. Philips Nachtegael kon dit niet met zijn geweten verenigen en trad af. De
groep zwervers uit Delft, die door schout De Huyter waren gestuurd, trof eenzelfde lot. Het
verderfelijke systeem van de inquisitie was een feit.
Publicaties over het Westlandse geslacht Nachtegael zijn te vinden in het tijdschrift “Ons
Voorgeslacht” van de Hollandse Vereniging voor Genealogie.1
Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan de heren Dr. C. Hoek en Mr. J.J.F. Lots voor hun
bijdragen aan deze genealogie.

Genealogie
I. HEINRIC NACHTEGAIL, geb. ca. 1218, wiens bestaan blijkt uit de vermelding van zijn
zoon Claes in 1316. Zijn vermoedelijke zonen zijn gebaseerd op het feit dat hun kinderen
uiteraard de naam Nachtegael voerden, in een straal van ca. 14 Km, de toenmalige
dag afstand, van elkaar af woonden en van dezelfde generatie waren.
Vermoedelijke zonen:
1.
CLAIS, volgt IIa.
2.
HUGHE, geb. ca. 1252, stamvader van het Rotterdamse geslacht Nachtegael.2
IIa. CLAIS HEINRIC NACHTEGAILENSZ. geb. ca. 1248, hield in 1316 te Monster land
van de graaf in pacht, tegen 2 pond 13 schelling 3 duiten, die hij aan het einde van dat jaar
moest betalen.3 Overl. tussen 1316 en 1319. Op 12 januari 1319 wordt zijn weduwe Katrijn
te Monster vermeld.4
Vermoedelijke kinderen uit dit huwelijk:
1.
HEINRIC, geb. ca. 1273, had landbezit te Monster ten noordoosten van de Doortoghe
langs het pad dat liep naast de laan, trekkende naar de Gantel. Hij schonk het kapittel
van Naaldwijk een rente van 3 schellingen verzekerd op dat land per jaar voor de te
verzorgen memoriediensten. Hij overleed omstreeks 1325.5
2.
N.N. (dochter), huwde met Vastraed. Hun zoon was Clays Nachtegael Vastraedsz. Op 7
maart 1326 wordt door de graaf ¼ deel van 6½ hond 35 gaarden te Vlaardingen
verkocht dat door de dood van Clays Nachtegael Vastraedsz. als leen was afgestorven.6
3.
AERNT, volgt III.
III. AERNT (ARNOUD) CLAIS NACHTEGAILENZ., geb. ca. 1275, wordt op 1 mei 1310
vermeld als eigenaar van land aan de Gantel, waaraan land van de abdij van Loosduinen
grensde.7 Hij pachtte in 1315 land te Monster van de graaf en moest daarvoor in 1316 nog 1
pond betalen.8 In 1316 pachtte hij voor 1 pond 35 schelling land van de graaf te Monster.9 Op
12 januari 1319 maakte hij aldaar 1½ morgen land leenroerig aan de heer van Polanen, dat in
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het oosten werd begrensd door land van de genoemde abdij en in het westen door land van
Katrijn, weduwe van Claes Nachtegael.10
Kinderen:
1.
CLAES AERNTZ., volgt IV.
2.
AERNT AERNTSZ., geb. ca. 1304, wordt op 15 augustus 1327 als leenman van Jan van
Polanen vermeld 11 en verkocht in 1344 voor 8 pond aan de graaf een havik.12 Op 1
februari 1337 wordt hij samen met zijn broer Claes vermeld, zijn vrouw Lijsbet was
toen reeds overleden.13 Op 7 november 1344 14 en 2 maart 1347 was Aernt schout van
Naaldwijk.15 Van begin oktober 1351 tot 18 augustus 1352 behoorde Aernt Nachtegael
tot de verdedigers van de burcht van Geertruidenberg, een bezit van zijn leenheer.16
Vanwege het langdurige beleg door het leger van graaf Willem V, raakte de bezetters
van de burcht uitgehongerd. Op 18 augustus 1352 gaf Philips van Polanen zich met 34
medestanders de burcht van Geertruidenberg over aan de graaf. Graaf Willem V trad
hen mild tegemoet. Zij werden weer vrij man indien zij de graaf erkenden, zo niet dan
moesten zij het land verlaten en bleven hun bezittingen geconfisqueerd. Aernt
Nachtegael erkende graaf Willem V en kreeg daardoor zijn geconfisqueerde goederen
terug. Hij vestigde zich daarna waarschijnlijk te Delft. Aldaar werd zijn vermogen in
1359 tussen 10 en 50 pond aangeslagen, waaruit blijkt dat hij tot de kleine burgerij
behoorde.17 Delft was namelijk een kabeljauws bolwerk en raakte daardoor in conflict
met hertog Albrecht. Deze belegerde de stad welke zich begin juni 1359 aan hem
overgaf. De burgers van Delft moesten hun stadspoorten afbreken en een ware boete
betalen; Aernt Nachtegael moest 4 schilden betalen, waardoor hij tot de groep beneden
25 pond behoorde.
IV. CLAES AERNTSZ. NACHTEGAEL, geb. ca. 1300, vermoedelijk identiek met de
Nachtegael die te Rijswijk werd vermeld. Op 9 augustus 1332 wordt te Rijswijk 6½ morgen 2
hont land, waarvan 4½ morgen in Nachtegaels woning, beleend.18 In 1343 moest hij over de
periode 1334-1343 te Rijswijk 10 pond achterstallige pacht aan de graaf betalen.19 In 1334
pachtte Nachtegael de Geesttiende in Rijswijker ambacht van de graaf, tegen 22 pond "zonder
rontsoen" (zonder bijkomende kosten).20 Hij droeg op 1 februari 1337 te Monster 4 morgen
land met een woning en nog eens 1½ morgen land in leen op aan de heer van Polanen, dat bij
kinderloos overlijden van Claes zou komen op zijn broer Aernt en bij gebreke van deze
niet af te sterven binnen de graad van diens kleinkinderen.21 Op 22 mei 1350 zegelde hij als
leenman van de heer Willem van Duivenvoorde, bastaard van Philips van Duivenvoorde en
broer van de inmiddels overleden heer Jan van Polanen, die grote bezittingen had in het
gebied van de Langstraat in Noord-Brabant en wiens leenkamer na zijn dood opging in die
van Polanen en de Lek. Het leen, dat Claes van heer Willem hield, was waarschijnlijk het huis
"de Nachtegael" te Geertruidenberg, dat zijn zoon Philips Nachtegael van Polanen en de Lek
hield. Claes zegelde op 2 september 1350 als schepen van Geertruidenberg met hetzelfde
cachet als op 22 mei van dat jaar.22 Hij voerde 10 nachtegalen 4, 3, 2, 1, waarover een
barensteel met 3 hangers. Op 22 december 1349 nam hij te Stanthazen, nabij de
ambachtelijkheid Drimmelen, 6 morgen moer in erftijns van de stad Geertruidenberg, welk
land hij in 1355 uitbreidde met een tijnsvrij stuk.23 Aardig is te vermelden dat het stuk land
tussen Drimmelen en Geertruidenberg nog steeds de naam De Nachtegael draagt en dit
ontleend is aan Claes Nachtegael. Claes was betrokken bij de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
Graaf Willem V verkocht op 12 augustus 1352 voor 508 pond Hollands de geconfisqueerd
goederen van Claes Nachtegael in en om Geertruidenberg.24 Dit bedrag mag een belangrijke
indicatie heten voor de materiële welstand van Claes. Hij was waarschijnlijk de rijkste
welgeborene aan de Hoekse kant.
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Zegel van Claes Aertsz. Nachtegael, schepen van
Geertruidenberg 22 mei 1350.
Nass. Dom. I inv. nr. 491, reg. 472.
Hij moest op 16 maart 1355 te Geertruidenberg 300 ouden schilden zoengeld betalen.25
Volgens de amnestieoorkonden van dat jaar was hij betrokken geweest bij de moord op Claes
van Zwieten. Op 5 februari 1368 droeg hij 3 morgen land in de Poeldijk te Monster,
leenroerig aan de graaf, over aan zijn zoon Philips.26 Het lag tussen de Gantel en de dijk aan
het oosteinde van de kapel, dus aan de noordzijde van het water. In de meting van het
ambacht Monster in 1378 treffen we een stukje land 10 hond 25
roede in het achtste kwartier aan, dat "Claes Nachtegaels Kellen hiet".27 Op 30 juni 1379 en 1
mei 1381 werd te Monster in Poeldijk land verkocht in de woning van Claes Nachtegael 28,
waarbij opgemerkt dient te worden dat Claes al enige jaren overleden kon zijn terwijl zijn
boerenbedrijf nog die naam droeg. Hij huwde met Hasetiaen N.N.
Jan van Noertich beleend op 27 januari 1353 Hasetiaen Jan Nachteghalen moeder met 3
morgen land in het ambacht van Rijswijk in de Made, na haar dood te komen aan haar dochter
Hasetiaen.29
Kinderen:
1.
PHILIPS CLAESZ., volgt Va.
2.
DIRC CLAESZ., volgt Vb.
3.
ERMEGARD (verm. dochter), geb. ca. 1324, ontving 33 d. arbeidsloon voor 5½ dag
werken van 28 februari tot 6 maart 1344, plaats onbekend.30
4.
ERKENTRUIT (verm. dochter), geb. ca. 1326, ontving 90 d. arbeidsloon voor 15 dagen
werken van 6 maart tot 27 maart 1344, plaats onbekend.31
5.
JAN CLAESZ., volgt Vc.
6.
HASETIAEN, ontving na het overlijden van haar moeder 3 morgen land te Rijswijk in
de Made 32, overl. vóór 14 november 1388. Zij huwde met Philips van Cralingen, die op
14 november 1388, 5 oude geersen en 1½ vierendeel van een geerslaan in de Alkemade
in Heemskerk verkocht, aan hem geërft door toedoen van zijn echtgenote.33
Va. PHILIPS CLAESZ. NACHTEGAEL, geb. ca. 1322, werd door de graaf op 26 januari
1342 beleend met een rente van 10 pond per jaar uit de gruit te Geertruidenberg, waarin hij op
21 mei 1355 werd bevestigd.34
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Zegel van Philips Claesz. Nachtegael, schout van
Naaldwijk 25 november 1378.
G.A. Naaldwijk, Overdracht van huizen en landen te
Naaldwijk, inv. nr. 161.
Hij wordt vermeld bij de amnestieverlening aan de ballingen van Geertruidenberg op 12
maart 1355. Hij moest 150 oude schilden als zoengeld aan graaf Willem V betalen en betaalde
de verschuldigde schilden contant.35 Op 18 oktober 1366 maakte hij 2 morgen land in zijn
hofstad leenroerig aan de hofstad te Hontshol (= Honselersdijk), van welke leenkamer hij ook
14 morgen land hield, die hij zelf met land aan de noordzijde begrensde.36 Op 5 februari 1368
wordt hij beleend met 3 morgen land ten westen van de kapel van Poeldijk tussen de Gantel
en de (oude)dijk.37 In de meting van het ambacht Monster van 1378 vinden wij Philips terug
in het tweede en vierde kwartier. Hij gebruikte 23 morgen in het tweede kwartier aan de
zuidzijde van de Gantel, waarbij 18 morgen land van zijn vader lagen. Het land in het vierde
kwartier was door hem verpacht.38 Hij zegelde op 25 november 1378 als schout van
Naaldwijk 39 en deed op 9 februari 1384 met andere erfgenamen, o.a. Philips van Crallinghe,
afstand van hun eventuele rechten op de nalatenschap van hun neef Jacob Willemsz. van
Velzen. Philips zegelde daarbij samen met Philips van Crallinghe en Aernt Baec.40 Philips
van Cralinghe was de zwager van Philips Nachtegael. Philips Nachtegael was schout van
Naaldwijk op 30 april 1384 41 en zegelde eveneens aldaar op 5 mei 1395.42 Het huis "de
Nachtegael" te Geertruidenberg, dat wij reeds noemden, droeg hij op 25 februari 1407 met
goedkeuring van zijn oudste zoon Philips aan zijn jongste zoon Adriaen over.43 (Oude) Philips
Nachtegael stierf in 1409 en liet aan het kapittel een rente van 8 pond na, te beleggen als een
rente van 10 schellingen, dit mede ten behoeve van zijn dochters. Hij huwde met Jkv.
Clememse (Clementia), die hij op 18 oktober 1366 en in 1378 haar lijftocht bewijst met het
grafelijk leen te Monster.44 Clemense overleed op 11 maart 1405. Ook zij liet het kapittel 8
pond na te beleggen als een rente van 10 schellingen ten behoeve van haar dochters.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.
PHILIPS PHILIPSZ., volgt VIa.
2.
ADRIAEN PHILIPSZ., volgt VIb.
3.
MARIEKIJN, geb. ca. 1372, vermeld op 11 maart 1405.
4.
GODELT, geb. ca. 1374, huwde voor 11 maart 1405 met Jan Heijnricxz.
VIa. PHILIPS PHILIPSZ. NACHTEGAEL, geb. ca. 1368, schout van Naaldwijk op 16
november 1402.45 Hij gaf op 25 februari 1407 zijn goedkeuring dat het huis "de Nachtegael"
in Geertruidenberg naar zijn broer ging en op 12 maart 1407 droeg zijn vader hem 14 morgen
land te Monster op.46 Hij werd op 25 juli 1409 na het overlijden van zijn vader beleend door
de graaf en op 23 april 1410 met 2 morgen land van de hofstad Hondsel. 47 Nicolaes van den
Poel, pastoor van Naaldwijk, benoemde op 13 maart 1409 in zijn testament zijn bloedverwant
Philips Philipsz. Nachtegael tot executeur.48 De 4 morgen plus 1½ morgen land verzocht hij
6
Dit document is afkomstig van www.nagtegaal.org

© H.K. Nagtegaal - Alle rechten voorbehouden

op 27 februari 1410 aan de heer van Polanen, dit in aanwezigheid van zijn broer Adriaen.49
Philips overleed op 6 juli 1417 en liet 8 pond na voor zijn vrouw Balou om er een rente van
10 schellingen per jaar voor te kopen voor zijn memorie.
Zoon uit dit huwelijk:
1.
PHILIPS PHILIPSZ., volgt VIIa.
VIIa. PHILIPS PHILIPSZ. NACHTEGAEL, geb. ca. 1404. Hij werd op 11 april 1423 met
14 morgen land beleend.50 Op 17 juni 1427 werd hij na het overlijden van zijn vader beleend
met 4 morgen land met huis en berg en nog eens 1½ morgen land.51 Op 29 april 1429 ontving
hij het grafelijk leen.52 Op 30 maart 1438 werd Willem Jansz. beleend met 7 hond land ten
overstaan van zijn neven Adriaen Nachtegael en Philips Nachtegael 53, waarbij ik opmerk dat

Zegel van Philips Nachtegael, schepen van Leiden,
februari 1453.
G.A. Leiden, Kloosterarchief inv. nr. 139.
Adriaen de oom van deze Philips was. Philips werd in juli 1442 poorter van Leiden 54 en
behoorde op 22 april 1449 te Leiden tot de vroedschap.55 Na de dood van zijn oom Adriaen
Nachtegael werd hij op 21 december 1450 beleend met het huis "de Nachtegael" te
Geertruidenberg 56 en op 4 februari 1451 werd hij door de heer van Dussen beleend met 3
bunder land te Oosterhout in Steelhoven, eveneens afkomstig van zijn oom Adriaen.57 Hij was
op 12 oktober 1452 58 en februari 1453 schepen van Leiden.59 Op 16 juli 1453 kocht hij te
Monster ¼ deel van bijna 18 morgen land tussen de Grote en Kleine Gantel 60 en werd aldaar
op 25 mei 1456 bij belending als eigenaar vermeld van een stuk land gelegen naast dat van
het klooster van Loosduinen.61 Te Leiden beweerde Philips in 1473 slechts 2 morgen en een
hofstad in de Poeldijk te houden.62 Ook blijkt hij ca. 1474 1 morgen land in het ambacht van
Den Lier te bezitten.63 Opmerkelijk is dat hij voorkomt in de lijst van leenmannen in ZuidHolland, dus ten zuiden van Maas en IJssel. Dat bevestigd zijn landbezit aldaar.
Het land onder Dordrecht en een stuk van West-Brabant werd vroeger Zuid-Holland
genoemd. Het huidige Zuid-Holland was Holland. Hij is in april 1485 te Leiden overleden.
Philips huwde met Jenne Heynricxdr. van der Does; zij overleed eveneens te Leiden in
1485 64, dochter van Hendrick Dircsz. van der Does en Machteld Vrank Isaacdr.65 De
grafsteen van Philips en Jenne van der Does is nog steeds te Leiden aanwezig en wel op de
binnenplaats van de Lakenhal.66
Kinderen uit dit huwelijk:
1.
PHILIPS PHILIPSZ., volgt VIIIa.
2.
MACHTELT, geb. ca. 1439, werd in 1457 non te Mariënpoel buiten Leiden. Zij werd
een geprofessiede (= openbaar afleggen van de klooster geloften) non zonder
conversinne of donatinne (stelde geen goederen beschikbaar), en zal van haar ouders 10
pond Hollands comans per jaar eeuwige rente ontvangen en nog een rente van 6 pond na
de dood van een van haar ouders. Sterft zij voor haar professie, dan vervalt de rente en
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sterven beide ouders voor Machtelt, dan krijgt deze nog 20 pond aan lijfrente. Zij deed
hiervoor afstand van alle rechten op nalatenschappen, zolang haar broer Philips
Nachtegael leefde.67

Een dochter wordt
door haar ouders
naar het klooster
gebracht,
VIIIa. PHILIPS PHILIPSZ. NACHTEGAEL (de jonge), geb. ca. 1437, schout te Rijnsburg
van 1470 tot 1472 68 en schepen van Leiden in 1476.69 Hij bezat in juli 1474 de helft van een
perceel gelegen aan de Jan Heynriczstraet in Den Haag "bij deylinge" verkregen, welk perceel
voorheen toebehoord had aan Meester Ariaen Lottenz.70 Op 3 juli 1479 drongen de
kabeljauwen Leiden binnen en verdreven "veele deftige burgers" uit de stad. Onder hen
bevond zich ook Philips Nachtegael. Enkelen mochten na enige dagen weer terug komen,
waaronder Philips.71 Hij zegelde op 30 maart 1481 72 en als scheidsman op 6 december 1487
te Leiden in rode was (normaal voorbehouden aan de adel).73 Op 26 juni 1486 werd hij
beleend met zowel de lenen van Hontshol als met dat van de graaf.74

Zegel van Philips Philipsz. Nachtegael, de jonge,
schout van Rijnsburg 2 september 1471.
NA, Rijnsburg, inv. nr. 825, reg. 865.

Op 7 oktober 1488 schonk hij het door zijn vader te Monster gekochte land aan het klooster
Mariënpoel, dat ook 1½ morgen land te Voorburg kreeg, dat hij op 1 mei 1485 had gekocht.75
In de jaren 1491, 1496 en 1501 ontmoeten wij hem weer als schepen van Leiden.76
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Opmerkelijk is dat hij met een iets ander wapen zegelde dan voorheen. Mogelijk was zijn
oude zegel verloren gegaan en had hij een nieuw laten maken. Hij wordt in 1498 in de
tresoriers rekeningen van Leiden vermeld 77 en is in 1504 overleden. Hij huwde (huw.
voorwaarden 14 februari 1468) met Jkvr. Katharijn Willemsdr., dochter van Willem Philips
Engebrechtsz.
Zij had haar lijftocht aan de lenen van Hontshol. Op 5 mei 1506 verkocht zij, als weduwe,
samen met haar broer Joest Willemsz.en Mr. Jacob Willemsz., aan haar broer Claes Willemsz.
een zesde deel in een half huis in Den Haag, als erfgenamen van Geertruyd, weduwe van
Philips Gillisz.78 Katharijn overleed in 1509.79
Zoon uit dit huwelijk:
1.
PHILIPS PHILIPSZ., volgt IXa.
IXa. PHILIPS PHILIPSZ. NACHTEGAEL, geb. ca. 1470, schepen van Leiden 1509-1511,
1513, 1514, 1519-1522, schout van 1523 t/m 15 april 1527; op die datum deed hij afstand van
zijn functie en werd de rest van dat jaar weer schepen. Op veelvuldig verzoek kwam hij op 6
juli 1536 als schout terug, echter niet voor lang, want hij deed weer afstand tussen oktober
1536 en maart 1537. Hij verdween uit de veertigraad tussen 22 november 1543 en 29 januari
1544.80 De schout was de vertegenwoordiger van de vorst in het stedelijk bestuur, hoofd van
de rechtspraak en had grote invloed op het dagelijks bestuur.

Zegel van Philips Philipsz. Nachtegael.
Schepen en schout van Leiden.
Daar Leiden toen een van de grootste steden van Holland
was, mogen we stellen dat Philips Nachtegael een belangrijk persoon in die tijd was. Een
schout fungeerde als openbaar aanklager, die de vergrijpen moest opsporen en door de
schepenen, waarvan hij weer voorzitter was, doen berechten. Ook zorgde hij voor het ten
uitvoer leggen van de vonnissen.
Daarnaast was hij belast met de handhaving van de openbare orde (hoofd van de politie),
waarvoor hij schoutknechts of rakkers aanstelde. De betaling van een schout geschiedde op
basis van het aantal veroordelingen. Hij ontving daartoe een derde van de opgelegde boeten
en verbeurd verklaarde goederen. Op 26 juli 1522 kwam een afgevaardigde van keizer Karel
V te Leiden met een plakkaat waarin geëist werd, dat alle beginselen van ketterij onderdrukt
zouden worden.81 Het Leidse stadsbestuur, toen regering geheten, was tegen
geloofsvervolging en verzette zich tegen de uitvoering van het plakkaat. Enkele maanden later
verscheen opnieuw een afgevaardigde, nu met de vraag waarom nog steeds niet was
opgetreden tegen de "Lutherye". Dat zou kunnen duiden op onbekwaamheid van het
stadsbestuur. Hij zette de leden onder zware druk waarbij niet uitgesloten werd dat zij
vervangen zouden worden door bestuurders die keizer Karel V wel goed gezind waren.
Natuurlijk waren er problemen met de "Lutherye" echter geen reden om hard op te treden
vond het stadsbestuur. Zo vond men regelmatig opruiende geschriften in de St. Pieterskerk
gericht tegen de geestelijkheid en werden door Jan Seversz. ketterse geschriften gedrukt. Ook
waren er wel eens baldadigheden geweest.82 Door de grote druk werd Philips Nachtegael in
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1523 genoodzaakt enkele sacramentisten te arresteren en hen naar Den Haag te zenden waar
het Hof van Holland zetelde. Ook de roerige jaren hierna met de anabaptisten (wederdopers)
onder leiding van Jan van Leiden, die onder andere met zijn volgelingen Munster in Duitsland
veroverde, bezorgde het stadsbestuur veel problemen.83 Philips Nachtegael wordt op 6
september 1516, 29 januari 1519 en 16 juli 1533 vermeld als leenman van de grafelijkheid
van Holland.84 In 1524 wordt hij te Alfen (nu Alphen a/d Rijn) vermeld bij een belending van
zijn land.85 Op 15 april 1531 droeg Philips aan zijn dochter Janne (Johanna) een leen van 3
morgen land te Alfen over, dat hij van de hofstad Brederode hield.86 Hij is ca. 1544 te Leiden
overleden. Op 13 januari 1502 blijkt Philips gehuwd te zijn met Jkvr. Willemtge Jan van
Noordendr. Zij is vóór 12 september 1517 overleden. Tussen de boedelpapieren van Philips
is een brief gedateerd 9 augustus 1537 van de deputaten van de St. Pieterskerk, inhoudende
een eeuwige memorie te moeten doen in de gedenk mis van Philips Nachtegael en Jkvr.
Wilhelmina van Noorden.87 Hij huwde 2e verm. Leiden 12 september 1517 met Jkvr.
Elysabeth Anthonisdr. Uit dit huwelijk zijn geen nakomelingen voortgekomen blijkens een
aangespannen procedure door haar familieleden na het overlijden van Elysabeth Anthonisdr.
Ze eisten op 3 augustus 1541 een behoorlijke boedelscheiding, daarbij verwijzend naar de
huwelijkse voorwaarden.88 Philips blijkt tijdens dat huwelijk rentebrieven op de stad te
hebben gekocht, want op 28 april 1542 eist Willem Aelbrechtsz. de helft, Elysabeths deel, van
deze rentebrieven op.89 Philips huwde 3e met Maria Jansdr.; zij wordt als weduwe van
Philips Nachtegael vermeld en bezat een huis aan de Middelweg te Leiden.90
Kinderen uit eerste huwelijk:
1.
ADRIAENE PHILIPSDR., geb. Leiden 1502, kocht op 8 juni 1523 een lijfrente van 9
Rijnsguldens te Delft.91 Volgens het testament van haar broer Philips, opgesteld in 1577,
ontving zij na de dood van Philips 30 Carolus gulden per jaar gedurende haar leven.92
Zij blijkt vóór 1580 overleden te zijn want zij wordt dan niet meer bij de erfgenamen
vermeld.93
2.
PHILIPS PHILIPSZ., geb. Leiden 1503 94, volgde op 2 juli 1546 na het overlijden van
zijn vader hem op in zijn lenen van de graaf en twee dagen later in die van Hontshol. Hij
zegelde in oktober 1553 bij verkoop van een rente met precies hetzelfde zegel als zijn
vader.95 Op 4 november 1553 werd hij door de graaf beleend met 2 morgen land en een
woning te Voorburg en 1½ morgen land te Thedingerbroek te Zoeterwoude.96 Op 13
april 1554 droeg hij de lenen van Hontshol over aan Mr. Christiaen de Waerd, die reeds
de dag daarvoor het grafelijk leen ontving 97 en eveneens het leen van Polanen
verwierf.98 In 1559 werd hij voor 16 pond aangeslagen op een huis in de Diefsteeg en in
1564 moet hij 20 pond betalen voor een woning aan de Pietersgracht te Leiden.99 Hij
kocht op 12 februari 1563 een huisje op het Noordeinde aldaar 100 en wordt op 29 mei
1566 als leenman vermeld.101 Op 24 mei 1570 en 19 juli 1576 wordt hij vermeld bij
belending van zijn huis, dit stond voor 't Hof tegenover de gevangenis "Schoonverdriet"
op de hoek van de Schoolsteeg.102 103 Tijdens het beleg van Leiden was Philips in de
stad; dat blijkt uit de volkstelling van de eerste week van augustus 1574. Hij woonde
toen op de Papengracht.104 Op 7 augustus 1577 liet hij een testament maken.105 Uit dit
testament blijkt dat hij tot zijn dood katholiek is gebleven. Philips is op 23 november
1580 te Leiden overleden. Op 30 november 1580 werd begonnen met het opmaken van
de inventaris betreffende zijn "roerende en onroerende goederen, renten, actien ende
crediten, gelt, gout, silver, gemunt ende ongemunt".106 Hij had o.a. 23 portretten van
familieleden en bekenden in huis en een grote tafel die beschilderd was met het wapen
van het geslacht Nachtegael. Hij huwde verm. Leiden (huwelijkse voorwaarden gemaakt
2 juni 1546) met Margriete van Adrichem en bewees zijn vrouw op 4 juli 1546 een rente
van 48 Carolus gulden per jaar.107 Zij overleed te Leiden, waarschijnlijk door de
erbarmelijke omstandigheden ten gevolge van het beleg in 1574. Na haar kinderloos
overlijden ontstaan er wat problemen met haar erfgenamen. Op 27 augustus 1577 is er
een vonnis inzake Machtelt en Elysabeth van Adrichem, eiseressen tegen Philips
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Nachtegael. Eiseressen stelden: Wijlen Gerrit van Adrichem en zijn vrouw. Beatrix
Aernt van Rollandtdochter hadden op 15 oktober 1502 te Haarlem bij hun huwelijkse
voorwaarden bepaald, dat na hun overlijden, wanneer zij kinderen nalieten en die
kinderloos zouden sterven, de goederen naar die zijde zouden gaan vanwaar ze gekomen
waren. Dit echtpaar stierf en liet twee kinderen na, Claes en Margriete van Adrichem.
De eiseressen waren de dochters van Claes. Philips Nachtegael en Margriet van
Adrichem waren op soortgelijke huwelijkse voorwaarden gehuwd. Margriet bevond zich
tijdens het beleg van Leiden in de stad en werd ziek. De eiseressen bevonden zich te
Haarlem, buiten de "obedientie" van de Prins van Oranje. Haarlem was gevallen, zodat
als hun tante kwam te overlijden, hun goederen niet op de eiseressen zouden vererven.
Deze zouden dan door de gecommitteerden van Zijne Excellentie worden
geconfisqueerd. Om dit te voorkomen had Philips Nachtegael met nog twee getuigen,
t.w. Gerrit Jacobsz. van der Graft en een notaris, een testament zonder haar medeweten
opgesteld, waarin gesteld werd dat na haar overlijden al haar goederen aan Philips
Nachtegael toekwamen. Terwijl Margriet stervende was, werd zij met dit testament
geconfronteerd en gevraagd of dit haar uiterste wil was. In haar doodsangst moet zij
hebben uitgeroepen: "jae, jae,laet ick nu met vreden sterven" en daarna terstond
overleden zijn. Aangezien zo'n gefabriceerd testament nietig is, bleven de eiseressen
erfgenaam. Bovendien was bij het 22e artikel van de Pacificatie van Gent bepaald, dat
een dergelijke onterving, gedaan met het oog op de troebelen, nietig was. Eiseressen
vorderden dat verweerder werd gelast, met haar over te gaan tot scheiding en deling van
de nalatenschap en dat het testament nietig werd verklaard. Hierop antwoordde Philips:
"Ik wil eiseressen gaarne de inventaris leveren van de nalatenschap van mijn vrouw, als
ik maar mag houden het vruchtgebruik van het halve huis dat tussen de erfgenamen van
mijn huisvrouw en mij gemeen is, want dit is staande het huwelijk gekocht en verder
moet ik houden het vruchtgebruik van de huisraad en inboedel. Dan zal ik eiseressen
laten volgen de goederen, die van de zijde van mijn vrouw zijn gekomen. Het testament
dat tijdens het beleg van Leiden is gemaakt moet van waarde blijven, want het heeft met
de Pacificatie niets van doen, nademaal de naaste bloedverwanten niet onterfd, maar
integendeel tot erfgenaam aangesteld zijn, behoudens dat mijn vrouw en ik elkaar over
en weer het vruchtgebruik van het halve huis en van het huisraad hebben vermaakt".
Schepenen beslisten dat beide partijen de scheiding alsnog onderling moesten regelen,
wat is geschied.108 Philips Nachtegael maakte op 25 maart 1575 huwelijkse
voorwaarden en ondertrouwde te Leiden op 12 november 1575 met Jannetje van
Hoochstraten. Als getuige trad op zijn neef Henrick Nachtegael. Zij was de dochter van
Franchoijs Hoochstraten, o.a. schout van Haarlem, kastelein van Teilingen en baljuw
van Rijnsburg, en Alewaer Gerritsdr. van Warmond.109 Jannetje was eerder gehuwd
geweest met Jan Aelbrechtsz., die op 12 juli 1565 onder stadsvoogdij werd gesteld, op
verzoek van "naeste vrunden en maghen", omdat hij "aen den dranck was geslagen" en
"jegenwoordelicken vuyt zijn werck was gescheyden omme sijne landen ofte eenighe
van dien die hij noch hadde ten vijlen prijse te vercoopen tot groot achterdele van zijn
huysvrouwe ende kinderen ende verdriet van alle den zijnen".110 Het huwelijk van
Jannetje van Hoochstraten en Philips Nachtegael werd ook geen succes. Zij pleegde
zelfmoord. Philips kreeg op 11 juli 1576 toestemming het lijk van Jannetje s' nachts in
aller stilte te doen begraven.111 Op 24 september 1577 compareerde Philips voor notaris
Van Overvest en verklaarde "dat hij ten tweeden huwelijcken vergadert sijnde met
Jannetje Hoechstraten geen vreedsamich leven met haer hadde moegen leyden, soe
deselve Jannetgen souckende van hem comparant te proffyteren met verscheyden
ongeschicte manieren soe van drijgementen om haer zelven het leven te benemen, zulcx
zij ooc tzelve naederhant godbetert gedaen heeft als anderen dagelijks ..... soe dat hij
comparant verstaen hebbende dat de voorzegde Jannetje in haer joncheyt
cranckhooffdich was geweest ende mitsdien beducht zynde voor enig swaer
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3.
4.

inconvenient van nootshalve gedwongen was geweest om opten 8 may anno 1577 haer
te compareren voor notaris, enz.112
JAN PHILIPSZ., volgt Xa.
JOHANNA PHILIPSDR. overl. vóór 1577. Zij huwde met Jacob Joestenz. van
Houcquesloot. Hij was in 1536 welgeboren man van Rijnland. Hij woonde op 17 mei
1538 te Delft in 't Hamertgen en stond borg voor Jan Nachtegael zijn zwager.113 Hij
verkocht samen met Jan Nachtegael op 2 februari 1550 elk de helft van 20 morgen land
te Rijswijk, afkomstig van zijn schoonvader Philips Nachtegael.114 Dit land was op 11
juni 1449 gekocht door Willem Philipsz., de vader van Katharijn Willemsdr., die met
Philips Nachtegael (VIIIa.) was gehuwd. Jacob was op 30 juni 1553 medeondertekenaar
van een leenakte als leenman van de grafelijkheid.115 Hij woonde in 1553 in Delft en
pachtte aldaar in 1555 de wijnaccijns.116 Hij logeerde bij de prelaat van Egmond.117 Uit
zijn huwelijk zijn minstens vier kinderen geboren, waarvan de bekendste (tevens
beruchtste was) Mr. Joost van Houcquesloot, schout van Hoorn. Deze had zitting in de
speciale vierschaar (bloedraad) van Dirk Sonoij, stadhouder van Noord-Holland.

Xa. JAN (JOHAN) PHILIPSZ. NACHTEGAEL, geb. verm. Leiden ca. 1505, koopman.
Op 3 mei 1536 legde een brand ¾ deel van de stad Delft in as. Meer dan 2300 huizen werden
door het vuur verwoest. Keizer Karel V gaf Delft een aantal privileges om de wederopbouw te
stimuleren. Aangetrokken door deze belastingfaciliteiten was Jan Nachtegael op 17 mei 1538
poorter van Delft geworden.118 Hij liet een huis bouwen aan de westzijde van de Geer op het
terrein van het latere Armamentarium. Vermoedelijk had dit huis een poort. Zijn erfgenamen
noemden dit huis de Nachtegaelspoort. Het huis heeft in de loop des tijds plaats moeten
maken voor het Armamentarium (sedert 1986 legermuseum). De naam met de erbij
behorende poort leeft echter nog steeds voort in Delft. Gedurende 1538 tot 1555 procedeerde
Jan Nachtegael 14 maal bij het Hof van Holland in Den Haag.119 Hij werd op 20 november
1543 door de schepenen van Delft beboet voor een bedrag van 5 pond.120 Ook bezat Jan een
huis aan het Rietveld te Delft waarop een rente rustte van het sacramentslof.121 Volgens een
akte uit de weeskamer van Rotterdam, gedateerd 15 november 1544, hadden de weeskinderen
van Jaepgen Ariensdr. geteeld bij wijlen mr. Adriaen Biscop, doctor in de medicijnen, nog
een vordering op Jan Nachtegael, groot 29 kar. gld, volgens hun obligatie 122, en 1/3 part van
een obligatie inhoudende 5 pond groot Vlaams, sprekende op Jan Nachtegael uit Delft.
(kanttekening: 6 augustus 1561 is deze obligatie bij Claes Dircxz. gelicht. Hierop ontvangen 9
kargld. 15 st. en hiermede is de obligatie dood en te niet).123 Jan Nachtegael had van Goosen
van Bouhuijsen, koopman te Antwerpen, zijde gekocht met als borg zijn huis, genaamd "Den
Gulden Beer" aan de Hippolytusbuurt te Delft en land onder Rijswijk. Blijkbaar was er een
misverstand over de betaling, want de weduwe van Goosen van Bouhuijsen procedeerde in
Delft en eiste executie van het huis te Delft en land te Rijswijk. De schepenen van Delft
verklaarden op 7 oktober 1545 de eis van de weduwe ongegrond. Zij ging vervolgens in hoger
beroep bij het Hof van Holland en toen dat niet hielp bij de Grote Raad van Mechelen, die op
24 december 1548 haar eis eveneens ongegrond verklaarde.124 Jan Nachtegael verkocht op 23
juli 1545 te Leiden een huis en erf gelegen op het Rapenburch, uitgaande op de Papengracht,
voor hem zelf en Jacob Joostenz. van Hoycquesloot als man en voogd van Johanna
Nachtegael, mede-erfgenamen van Philips Nachtegael (IXa) hun vader.125 Jan procedeerde
tegen Daem Jansz. te Delft in de "Schaeck". Hij ging in beroep tegen dit vonnis bij het Hof
van Holland (20 maart 1551), vervolgens bij de Grote Raad te Mechelen, waarbij anders dan
bij vonnis van de wet van Delft het verzet van de verweerder tegen uitvoering van een
opgeschort vonnis op zijn huis en erf te Delft gegrond werd verklaard, en waarbij eiser tevens
tot herstel van de schade en tot een boete van 80 gulden wegens belediging werd veroordeeld.
De Grote Raad verklaarde op 30 juli 1552 het beroep ongegrond.126 Jacob Joestenz. van
Hoyquesloot en Jan Nachtegael verkopen aan mr. Cornelis Suys te Rijswijk 20 morgen land,
die zij geërfd van hun schoonvsader respectievelijk vader Philips Nachtegael 9 februari
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1550.127 Te Delft hebben de erfgenamen van Jan in 1556 een huis op de Geer, reeds genoemd,
en in 1561 een huis aan de Koornmarkt aldaar.128 Ook bezat hij vóór 1569 een huis aan de
Hippolytusbuurt.129 Bij een transport te Rijswijk werd hij op 18 april 1555 poorter van Delft
genoemd. Hij was gehuwd met Trijntje Gerritsdr.
18 oktober 1561: De weeskinderen van Jan Philipsz. Nachtegael, verwekt bij wijlen Trijntje
Gerritsdr., ontvangen naast hun moederlijk erfdeel ook nog 6 morgen land te Maasland,
gekomen van Hendrick Dircks Bugge, kanunnik te ’s-Hertogenbosch. Ook goederen hun
aangekomen van hun grootmoeder Martijntje Mathijsdr. die te Den Haag 28 november 1552
was overleden. Tevens is er sprake van penningbrieven en schepenbrieven allen opgemaakt te
Den Haag. De kinderen van Trijntje Gerritsdr. gehuwd met Jan Philipsz. Nachtegael krijgen
ook 1/3e deel van 8 hond land op Schie en van 3 morgen 5 hond 25 roe land te Wateringen en
1/3 deel op een penningbrief op huis en erf te Den Haag op de hoek van de Thoorenstraat.
Elke hand erft 1/6 deel van 16 morgen land te Maasland hun aangekomen van Henrick Bugge,
kanunnik te ’s-Hertogenbosch, overl. ald. in 1557.130
Kinderen uit dit huwelijk:
1.
GERRIT JANSZ., volgt XIa.
2.
WILLEMTGEN JANSDR., geb. verm. Delft ca. 1541, had op 7 augustus 1577 drie
kinderen van Jan Cornelisz. Houffsmit, zaliger.131 Zij wordt op 14 juni 1582 vermeld als
gehuwd met Franchoys van Hessels.132
3.
HENRICK JANSZ. volgt XIb.
4.
TRIJNGEN JANSDR.
5.
PHILIPS JANSZ., overl. Delft aan de pest.
6.
PIETERGEN JANSDR., geb. verm. Delft ca. 1544 133, huwde (huwelijkse voorwaarden
15 januari 1571) met Willem Pouwelsz. van Toornvliet.134 Op 29 oktober 1578 staan zij
terecht als waard en waardin, voor het nalaten van registratie van gasten en belediging
van een ambtenaar in functie. Tegen hen werd geëist een boete van 6 pond en 10 jaar
verbanning uit Leiden, Rijnland en Haagland. Vonnis: zij werden opnieuw gedaagd om
voor de vierschaar te verschijnen ten einde zich aldaar te verdedigen. Tegen Willem
werd geëist: een boete van 6 pond en 10 jaar verbanning uit Leiden, Rijnland en
Haagambacht en nog een extra boete van 100 pond. Het vonnis luidde: een boete van 6
pond, God en justitie om vergeving bidden en nog een extra boete van 60 pond.135
Mogelijk door invloed van haar broer Henrick Nachtegael, die vervangend schout van
Leiden was, is Pietergen vrijgesproken. Henrick Nachtegael stond op 4 april 1579 borg
voor Willem Pouwelsz. van Toornvliet bij overdracht van een huis en erf aan de
Vliet).136 Pietergen en Willem testeerden op 10 juni 1593 137 en waren op 3 februari
1604 getuigen bij het huwelijk van Willem Matthijsz. Beninck en Maritgen van
Thorenvliet.138 Pietergen wordt in 1622 als weduwe van Willem Pouwelsz. van
Thorenvliet vermeld 139 en overleed te Leiden op 4 mei 1624.
7.
MARITGEN JANSDR., geb. verm. Delft ca. 1545. Zij huwde (huwelijkse voorwaarden
8 oktober 1569) met Gerrit Jacobsz. van der Graft (Vergraft) 140, geb. ca. 1537. Gerrit
was in 1574 medeopsteller van het omstreden testament van Philips Nachtegael bij het
sterfbed van Margriet van Adrichem. Hij blijkt volgens een notariële akte van 21
november 1578 dan 40 jaar oud te zijn.141 Gerrit wordt in 1580 bij het opmaken van de
inventaris van Philips Nachtegael genoemd.142
XIa. GERRIT JANSZ. NACHTEGAEL, geb. verm. Delft ca. 1538, koopman. Hij werd op
2 november 1556 door de abt van Egmond beleend met de helft van de tienden over de Ee te
Heilo 143 en assisteerde zijn broer Henrick te Leiden op 5 mei 1568 bij het maken van de
huwelijkse voorwaarden. Hij werd op 6 mei 1568 poorter van Leiden 144 en verkocht op 26
september 1568 een jaarlijkse losrente van 9 Car. gulden.145 Op 10 juni 1569 wordt hij als
mede voogd vermeld over de kinderen van Jan Claesz. en Meijnsgen Willemsdr. en op 3 juni
1572 van die van wijlen Dirck Cornelisz. Gardijn en Cornelia Claesdr..146 Op 8 februari 1582
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volgde hij zijn oom Philips Nachtegael op in de grafelijke lenen te Voorburg en Zoeterwoude,
die hij op 16 juli 1586 overdroeg aan Cornelis Pietersz. te Voorburg.147 Eiser met een aantal
anderen te Arnemuiden, betreft een geschil over rente en borgbrieven 25 september 1582. 148
Hij woonde in 1585 te Leiden aan de Nieuwedijk. Gerrit procedeerde in 1587 voor het Hof
van Holland contra Cornelis Jansz. van Bodegen.149 Waarschijnlijk heeft Gerrit zich na 1587
een aantal jaren in Amsterdam gevestigd of vertoefde hij daar regelmatig. Begin 1600 treffen
we hem echter weer aan in Leiden. Hij overleed aldaar op 20 mei 1614. Hij huwde met
Aechen Jorisdr., begr. Amsterdam 24 oktober 1592.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.
JORIS GERRITSZ., geb. verm. Leiden, vóór 7 augustus 1577, boekdrukker 150, woonde
aan de Steenschuur te Leiden, overl. aldaar 22 augustus 1616.
2.
TRIJNTJE, geb. verm. Leiden, vóór 7 augustus 1577 151, woonde ook aan de
Steenschuur te Leiden, overl. aldaar 21 mei 1615. Zij huwde Leiden 8 november 1596
met Jan Ottensz. van Zeijst. Hij was op 1 november 1626 te Leiden getuige bij het
huwelijk van Henrick Nachtegael en Maria Jorisdr. Spijckervath.
3.
MACHTELT GERRITSDR., ged. Amsterdam 16 juni 1581, overl. Leiden 1 oktober
1625; haar grafsteen is aanwezig in de St. Pieters kerk te Leiden.152 Zij huwde met Jan
Pietersz. de Haes, geb. verm. Leiden, lid vroedschap aldaar, in 1627 kapitein der
schutterij, later Luitenant-Kapitein, kerkmeester, begr. Leiden 8 oktober 1635, zoon van
Pieter Cornelisz. de Haes. Jan staat afgebeeld op het schilderij "Officieren van het
vendel van Kapitein Harman van Brosterhuyzen", aanwezig in de Lakenhal te Leiden.153
Hij huwde 2e Leiden 29 februari 1628 met Trijntje Jacobsdr. van Leeurvelt.154
4.
JAN GERRITSZ., ged. Amsterdam 13 september 1585.
XIb. HENRICK JANSZ. NACHTEGAEL, geb. verm. Delft in 1540, werd op 18 november
1568 poorter van Leiden, afkomstig van Delft. In 1573 was Henrick schrijver in de
Rijnsburgerpoort te Leiden.155 Tijdens het beleg van Leiden in augustus 1574 woonde hij
aan de Hooigracht.156 In 1576 procedeerde hij als erfgenaam van Jan Philipsz. Nachtegael
voor het Hof van Holland contra Jacob Jansz.157 en in 1577 was hij stadhouder (vervanger)
van de schout van Leiden.158 Hij wordt op 25 oktober 1578 als rotmeester vermeld bij de
nachtwacht.159 Henrick stond op 30 juni 1578 borg voor Geertruijt Dircxdr. inzake haar
schuldbekentenis aan haar broer Outgaert Dircxz.160 en op 4 april 1579 borg voor Willem
Pouwelsz. van Toornvliet.161 In 1581 wordt hij in het bevolkingsregister van Leiden vermeld
162
en in datzelfde jaar blijkt hij plaatsvervanger van de baljuw van Rijnland te zijn. Hij is
vóór 12 april 1587 overleden; op 5 april 1589 werd een inventaris opgemaakt.163 Hij huwde
(huwelijkse voorwaarden 5 mei 1568) met Catharina Jansdr. van Bancken (Banchem).
Natuurlijke dochter:
1.
NEELTJE HENRICXDR. NACHTEGAEL, werd in 1581 in het bevolkingsregister van
Leiden vermeld en accordeerde op 12 april 1587 als natuurlijke dochter van zaliger
Henrick Nachtegael in leven substituut schout van Leiden, met mr. Pieter Maertensz.,
chirurgijn, in verband met niet nagekomen trouwbeloften.164
Kinderen uit het huwelijk:
2.
JAN HENRICXZ., volgt XIIa.
3.
PHILIPS HENRICXZ., volgt XIIb.
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Rijnsburgerpoort te Leiden, waarin Hendrik Jansz.
Nachtegael in 1573 schrijver was.
G.A. Leiden, fragment uit de kaart van Pieter Sluyter in
1550.
4.

5.

ANNETGEN HENRICXDR., geb. Leiden ca. 1573, begr. Leiden (Pieters Kerk) 19
november 1635, ondertr. Leiden 7 november 1601 met Dammas Adriaensz. van der
Codde, geb. Leiden, kapitein van de binnenwacht aldaar, begr. Leiden (Pieters Kerk) 26
oktober 1635, zoon van Adriaen Dammasz. van der Codde en Lijsbeth Adriaans.
Dammas ondertr. 1e Leiden 2 oktober 1597 met Neeltgen Jacobsdr., jonge dochter, geb.
Leiden, dochter van Jacob N.N. en Sijmontgen Sijmonsdr.; ondertr. 2e Leiden 11
februari 1600 met Annetgen Claesdr. Visschers, jonge dochter, geb. Leiden, begr. aldaar
(Pieters Kerk) 11 mei 1601.
DIEUWERTJE HENRICXDR., geb. Leiden, begr. ald. Leiden 26 oktober 1610.

XIIa. JAN HENRICXZ. NACHTEGAEL, geb. verm. Leiden ca. 1569, drukker, assisteerde
zijn broer Philips bij zijn ondertrouw op 26 mei 1609 te Leiden en overleed Leiden 1 februari
1612. Hij ondertrouwde Leiden 2 juni 1601 met Jannetgen Huygen, geb. Leiden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.
HENRICK JANSZ. volgt XIIIa.
2.
N.N., overl. Leiden 26 januari 1604 (kind).
3.
N.N., overl. Leiden 9 juli 1609 (kind).
4.
N.N., overl. Leiden 4 november 1610 (kind).
XIIIa. HENRICK JANSZ. NACHTEGAEL, geb. Leiden ca. 1602, ingeschreven als student
te Leiden 16 februari 1615 (12 jaar) 165, notaris te Leiden van 1625 tot 1635 166, overl. Leiden
26 oktober 1635. Hij ondertrouwde Leiden 26 november 1626 met Maria (Maertge) Jorisdr.
Spijckervath, geb. Leiden. Zij testeerde op 26 september 1653 als weduwe van Henrick
Nachtegael en blijkt dan nog niet bij name genoemde minderjarige kinderen te hebben.167
Kinderen uit dit huwelijk:
1. N.N., overl. Leiden 2 oktober 1628 (kind).
2. N.N., overl. Leiden 13 februari 1630 (kind).
3. N.N., vermeld in 1653.
4. N.N., vermeld in 1653.
XIIb. PHILIPS HENRICXZ. NACHTEGAEL, geb. verm. Leiden ca. 1571, boekbinder/
boekverkoper, had samen met Claes van Noort een leeg erf aan de Herensteeg, overl. Leiden
4 december 1612. Het erf aan de Herensteeg werd op 29 november 1613 verkocht; oproep aan

15
Dit document is afkomstig van www.nagtegaal.org

© H.K. Nagtegaal - Alle rechten voorbehouden

de schuldeisers.168 Hij ondertr. Leiden 26 mei 1609 met Belijtgen Willemsdr., in 1622 te
Leiden vermeld als weduwe van Philips Nachtegael.169
Kind uit dit huwelijk:
1.
N.N., overl. Leiden 24 augustus 1610 (kind).
VIb. ADRIAEN NACHTEGAEL, geb. ca. 1370. Op 14 februari 1406 werd hij vermeld als
knecht van Philips van Cralinghe, die gehuwd was met een zuster van zijn vader. Hij ontving
toen 15 pond voor de wonden hem toegebracht bij het oproer te Haarlem waarbij zijn
neef Dirc Philipsz. van Cralingen werd gedood.170 Hij ontving op 25 februari 1407, met
goedkeuring van zijn oudste broer, het huis "de Nachtegael" te Geertruidenberg.171

Zegel van Adriaen Nachtegael, schout van Rijswijk
17 oktober 1433.
Klooster St. Agatha Delft inv. nr. 133, reg. 186.

Vermoedelijk is hij identiek met Aernt Nachtegael die in 1423 een huis en erf te Schiedam
bezat.172 Hij wordt op 16 april 1429 vermeld als getuige 173; op 17 oktober 1433 en 3 januari
1447 is hij schout van Rijswijk.174 Als schout van Naaldwijk wordt hij op 12 mei 1437
vermeld.175 In 1436 was hij rentmeester (geldbeheerder) van graaf Engelbrecht van Nassau.176
Hij zegelde op 17 oktober 1433 177 en 25 mei 1441 met 3 nachtegalen, rechtsboven vergezeld
van een wassenaar.178 Op 30 maart 1438 werd Willem Jansz. beleend met 7 hond land te
Monster ten overstaan van zijn neven Adriaen Nachtegael en Philips Nachtegael.179 Waarbij
ik opmerk dat Philips de oomzegger was van Adriaen.
Hij laat na een bastaardzoon:
1.
GERIJT, geb. ca. 1394. Op 17 maart 1419 benoemde Engelbrecht, graaf van Nassau,
heer van de Lek en Breda, Gerijt Nachtegael, bastaard van Adriaen Nachtegael, tot
koster van Monster en beval tevens dat de parochianen van Monster hem dezelfde
renten en inkomsten moesten geven als de vorige kosters genoten hadden, zonder die
gedurende Gerijts leven te verminderen.180 Gherrit Nachtegael nam op 9 mei 1448 van
de meesters van het Oude Gasthuis te Delft 15 morgen land te Wateringen met de
boomgaard, huis, bergen en rijstuin voor 10 jaar tegen 24 gouden Wilhelmusschilden
per jaar in erfpacht.181
Vb. DIRC NACHTEGAEL, geb. ca. 1322, ontving voor 6½ dag arbeid in de periode van 6
t/m 20 maart 1344 44 duiten loon.182 Van deze gebeurtenis is geen plaats bekend. De
schepenen van Brussel verklaarden dat Willem van Duivenvoorden, ridder, heer van
Oosterhout, ten behoeve van Wilhelmus Rodulphusz. van Dalem, beloofd heeft Theodericus
(Dirc) Nachtegale 150 tournooien te geven, waarvoor hij verbindt zijn huis bij Frigidus Mons
naast Godefridus van Mons, behalve een kapel met toegang.183 Dirc had als lid van de Hoekse
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partij zich in 1350/51 tegen de graaf gekeerd. Bij de verzoening op 3 mei 1355 moest hij in
Den Haag 30 oude schilden aan graaf Willem V betalen.184 Mogelijk is hij identiek met Dirc
Nachtegael, die op 19 juni 1367 een rente van 40 schelling Hollands schuldig was, verzekerd
op een huis aan de Grotestraat te Leiden.185 Op 5 april 1380 verkocht hij een rente van 1 pond
Hollands verzekerd op zijn huis aan de Bredestraat te Leiden.186
Vermoedelijke zoon:
1. WILLEM, volgt VIc.
VIc. WILLEM NACHTEGAEL, geb. ca. 1350, mr. timmerman. Een meester timmerman is
te vergelijken met een aannemer en gold in die tijd als een van de best betaalde beroepen. Uit
de stadsrekeningen blijkt dat hij in 1391/92 veel timmerwerk verrichtte in Leiden, zoals: het
beschieten van een kamer in het vleeshuis voor de poortmeesters; een gerechtsplaats voor het
stadhuis187; de beschoeiing aan de Vismarkt 188; het verdekken van de brug voor
het Noordpoorthuis.189 In 1399 ontving hij geld voor deelneming aan de krijgstocht naar
Stavoren in Friesland.190 In 1412/13 verplaatste hij banken van de lakenkopers uit het
Wolhuis naar hun nieuwe behuizing 191 en timmerde banken en een tussenschot in het
stadhuis van Leiden.192
Vermoedelijke kinderen:
1.
HEYN, geb. verm. Leiden ca. 1375, nam evenals zijn vader in 1399 deel als wapenture
aan de krijgstocht naar Stavoren in Friesland.193 Waperture ook wel wapentuer =
wapenknecht; zij waren bewapend met allerlei wapentuig als spiesen, lansen,
handbogen, zwaarden en op allerlei wijze geharnast, soms ook te paard. Hertog Albrecht
van Beyeren, landsheer, beval dat Leiden 141 man moest leveren om het belegerde
Stavoren te ontzetten. Deze 141 man bestonden uit "scutten" (schutters) en
"wapentures". Wapentures werden willekeurig door het stadsbestuur aangewezen en uit
de poorters tussen de 20 en 60 jaar. Het zal duidelijk zijn dat de militaire betekenis van
deze ongeoefende en mede daardoor ook vaak ongedisciplineerde wapentuers gering
was. Vermoedelijk ging Heyn Nachtegael te paard, want uit de betalingen blijkt dat hij
werd vergezeld door een aantal knechten. Of het echter tot vechten is gekomen is mij
niet bekend. Heyn Nachtegael was smid van beroep. In 1420 leverde hij 500 pijlijzers
(pijlpunten) aan de stad Leiden 194 en in 1426 werd hij betaald voor het spijkeren en
allerhande ijzerwerk, zoals: aan hekken 195, reparatie aan de Bostelbrug 196 en levering
van 1000 pijlijzers.197 In dat zelfde jaar verrichtte hij ook werk voor de kerkmeesters
van de St. Pieterskerk te Leiden; zo leverde hij ijzers en ankers om het orgel aan op te
hangen; ijzerwerk voor de ramen in de sacristie; twee ijzers om het wijwatervat voor het
koor aan op te hangen; reparatie van de klepel van de grote klok en de bedeklok. Ook
leverde hij allerhande "wintijzers en slootnagels".198 In 1427 repareerde hij o.a. bussen
(vuurwapens) 199 en in 1433 werd hij betaald voor ijzerwerk dat "an die craen ghebesicht
is".200
Boogschutters.
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2.

3.
4.

DIRC WILLEM, geb. verm. Leiden ca. 1378, ontving op 8 januari 1407, 6 pond 13 s. 4
d. omdat hij gedurende 25 dagen als wapenknecht deelnam aan de krijgstocht naar
Woudrichem.201 Dirc zat bij het scut. Scut of schutte komt van schutten in de zin van
beschermen. Er wordt mee aangegeven een lid van een (stedelijk)schuttersgilde. Een
deel van de poorters , met name de aanzienlijken, waren verenigd in een schuttersgilde.
Zij vormden een korps van geoefende mannen, gekleed in een soort uniform en met
gelijke bewapening (handboog, voetboog of later musket). Bij eerste oproep dienden de
schutters zich naar hun verzamelplaatsen te begeven om een vijand van buiten af te
weren of onrust binnen de stad te bedwingen. Schutters legden de eed van trouw en
gehoorzaamheid aan het stadsbestuur af, waarna hun namen werden ingeschreven in het
schuttersboek. Het schutter zijn werd als zeer eervol beschouwd. Vandaar dat de
schutters bij de middeleeuwse processies een belangrijke plaats innamen. Op 4
december 1417 werd Dirc Willem Nachtegael uitbetaald voor de ondernomen
krijgstocht naar Gorinchem. Deze tocht duurde 11 dagen.202
GHYSBRECHT, volgt VIIb.
MICHIEL, volgt VIIc.

VIIb. GHYSBRECHT NACHTEGAEL, geb. verm. Leiden ca. 1390, timmerman
(aannemer) /smid. In 1426 timmerde hij een gerechtsplaats. Wanneer een terechtstelling
moest plaats vinden kreeg een timmerman opdracht een schavot te timmeren, dat na afloop
weer werd afgebroken. Hetzelfde jaar timmerde hij ook palissaden buiten de Rijnsburgerpoort
203
en verrichtte werkzaamheden in opdracht van de kerkmeesters van de St. Pieterskerk, t.w.
het maken van "wijndyzers" aan het nieuwe orgel en het grote orgel, twee ijzeren bouten om
het kruis vast te zetten en het spijkeren van "die Engel", vermoedelijk een beeld. Ook leverde
hij 6 pannen voor op het altaar waar tijdens de mis kaarsen in geplaatst moesten worden.204 In
1435 bezat hij een huis aan de Korte Schoolsteeg te Leiden 205en had een smederij.
Ghijsbrecht overleed verm. te Leiden in 1450.
Hij huwde 1e met Griet Jansdr. Op 19 juli 1447 blijkt hij gehuwd te zijn met Hillegont
Claesdr. Zij verklaarden dan, Griete, dochter van wijlen Matheeus Gerytsz., te onderhouden
voor een rente van 50 gouden Philippus schilden en stellen tot onderpand hun huis in 't
Noordeinde.206 Voor de drie kinderen van Ghysbrecht en Griet Jansdr. is een rente van 75
gouden Philippus schilden met als onderpand het bovengenoemde huis.207 Hillegont Claesdr.
was op 14 november 1450, 39 gouden Engelsen nobel schuldig.208
Kinderen uit eerste huwelijk:
1.
JAN GHYSBRECHTSZ., geb. verm. Leiden ca. 1423, ontving aldaar een rente op 7
augustus 1449 aldaar. Jan en zijn oom Michiel Nachtegael verklaarden op 19 november
1450 Lambrecht, die nog onmondig was, te zullen onderhouden. Jan ontving 1/3 deel
van de smederij van zijn vader.
2.
MARGRIET GHYBRECHTSDR., geb. verm. Leiden ca. 1425, ontving op 19 november
1450 1/3 deel van de smederij. Vermoedelijk kocht Jan haar deel, want op 22 november
1456 verklaarde zij voldaan en betaald te zijn. Op 27 april 1462 blijkt zij niet meer in
leven te zijn.
3.
LAMBRECHT GHYSBRECHTSZ. geb. verm. Leiden ca. 1437, ontving op 19
november 1450 uiteraard ook 1/3 deel van de smederij en nog eens 13 gouden Philippus
schilden. Op 27 april 1462 kreeg hij een rente uitbetaald (werd vermoedelijk
meerderjarig, dus 25 jaar).
Kinderen uit tweede huwelijk:
4.
GRIETE, geb. verm. Leiden, leefde nog in 1450.
5.
ERMGAERT, geb. verm. Leiden, leefde nog in 1450.
6.
PIET, geb. verm. Leiden, leefde nog in 1450.
7.
BEATRYS, geb. verm. Leiden, leefde nog in 1450.
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Voor de laatste vier kinderen was op 17 november 1450 een rente van 50 gouden Philippus
schilden.
VIIb. MICHIEL NACHTEGAEL, geb. verm. Leiden ca. 1390, nam in 1417 deel aan de
krijgstochten naar Gorinchem en Den Haag.209 In 1419 leverde hij een wijnkraan voor 16
pond aan het stadsbestuur en moest dat zelfde jaar 77 pond wijnbelasting betalen.210 De
poortmeesters van Leiden beloofden op 31 oktober 1431 voor de schepenen aldaar aan
Michiel Nachtegael vrijwaring van een huis aan de Oude Vest naast de Crauwessteghe.211
Jacob Willemsz. erkende op 15 november 1445 voor de schepenen verkocht te hebben aan
Michiel Nachtegael een rente van 1 gouden keurvorster Rijnsgulden, verzekerd op zijn huis
aan de Molensteghe.212 Jan Ghysbrecht Nachtegael en Michiel Nachtegael verklaarden op 19
november 1450 Lambrecht Nachtegael, Jans jongste broer, te onderhouden; deze ontving 1/3
deel van de opbrengst van de smederij.213 Op 20 augustus 1454 droeg Michiel voor de
schepenen van Leiden, aan heer Pieter Dirc Hillensz., priester, over het recht van de
zogenaamde doorstoken brief .214 Michiel is vóór 24 augustus 1455 te Leiden overleden. Hij
behoorde tot degenen, die het klooster te Warmond (waarschijnlijk dat van de Bernardieten)
begiftigde met 200 pond Hollands. Hij huwde met Geertruyt Jan Volprechtszdr., van
Alphen (a/d Rijn).
Schout, burgemeester, schepenen en raad van de stad Leiden erkenden op 28 juni 1483 met
toestemming van de vroedschap verkocht te hebben aan Geertruyt, wed. van Michiel
Nachtegael, een rente van 10 schellingen Vlaams, losbaar met 6,5 pond groot Vlaams, ten
laste van de stad Leiden.215 Haar vader Jan Volprechtsz., overl. na 9 juni 1473, schonk samen
met zijn vrouw 17 pond Hollands aan het klooster en kocht op 23 mei 1412 van Pieter Dever
een hofstede (boerderij) aan de Stienstraet te Alphen.216 217 218 Deze hofstede droeg Geertruyt
op 3 februari 1485 over aan de prior, broeders en convent van het klooster van de Sint
Baernaertsorde te Warmond.219 Kennelijk had Geertruyt ook nog een zuster Katrijn, die het
genoemde klooster begiftigde met 10 pond Hollands.220 Ook Geertruyt had het klooster
begiftigd, wat als volgt staat omschreven: "Geertruyt Jan Volprechtsz. dochter van Alffijn,
Michiel Nachtegaels weduwy ende moeder van broeder Willem Michiel Nachtegaelsz., onse
medebroeder ende priester, een sonderlinge weldaetster ende een milde ontfaencster alle onser
broederen also lange als sy leefde. Ende van haer hebben wy erflick in ewige renten
ontvangen jairlix 120 pond Hollants ende in reede penninghen meer dan duysent pond ende
veel goede huysraet ende een vergulden kelc, ende nog 20 pond groten tot tijmmeraetse der
kerken. Waerom die mildichheit dancbaer wesende, heb wij se begraven in onse choer van der
kerken ende op desen dag ende in vier ander tijden nageteykend sal men tconvent geven volle
pitancie als een pinte wijns voer die moniken ende een halve pinte voer die leekebroeders mit
een deyuts wittebroet.221 Geertruyt is in 1485 of kort daarna overleden.
Zoon uit dit huwelijk:
1.
WILLEM MICHIELSZ., geb. verm. Leiden ca. 1422, ontving op 24 augustus 1455 20
gouden Engelse nobelen en een half huis en erf belendend aan een zijde door Pieter
Teezen en aan de andere zijde Harme Simonsz., belast met 1 nobel per jaar.222 Het
memorieboek van het klooster Mariënhoven te Warmond vermeldt broeder Willem
Nachtegael van Leiden, als oudste monnik en priester van dit convent, zonder
vermelding van een datum.223 Willem overleed na 1485.
Vc. JAN NACHTEGAEL, geb. ca. 1335, in 1378 vermeld als welgeboren man te
Rijswijk.224 Vermoedelijk is hij identiek met de Jan Nachtegael die in 1378 poorter van
Leiden was geworden. Hij is waarschijnlijk later weer vertrokken, want door zijn vermelding
is een streep gehaald. De identiteit van beiden wordt waarschijnlijk als we bedenken dat zijn
broer Dirc ook te Leiden woonachtig was.
Vermoedelijke zoon:
1.
GERIJT, volgt VId.
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VId. GERIJT NACHTEGAEL, geb. verm. Rijswijk ca. 1360, vermeld in 1399 en 1405 als
welgeboren man te Rijswijk.225
Vermoedelijke zoon:
1.
JAN, volgt VIId.
VIId. JAN NACHTEGAEL, geb. verm. Rijswijk ca. 1385, welgeboren man te Zegwaard
1424 226, schipper, woonde in 1426 te Delft. Hij werd te Leiden in 1426 uitbetaald voor
vervoer, omdat hij tot tweemaal toe deelnam aan de strijd te Brouwershaven.227 De "scipman"
Jan Nachtegael bezat met zijn vrouw in het begin van de 15e eeuw een graf in de Nieuwe
Kerk te Delft.228 Mogelijk was hij identiek met Jan Nachtegael die in 1428 en 1429 een
korentiende te Maasland pachtte.229
Vermoedelijke zoon:
1.
GERIJT JANSZ., volgt VIIIb.
VIIIb. GERIJT JANSZ. NACHTEGAEL, geb. ca. 1410. Vermoedelijk identiek met Gerijt
Jansz., die in 1436 kerkmeester was van de Grote- of St. Jacobskerk in Den Haag.230 Hij
woonde in 1441 in het Zuideinde van Den Haag aan de ’Delffwech’ (nu Wagenstraat). Hij
verzekerde toen op 3 februari een rente op een huis en erf in die straat. Deze jaarlijkse rente
van 40 schellingen Hollands te betalen op Meyedach is hij schuldig aan de Heilige Geest in
Den Haag.231 Op 22 maart 1457 komt hij in dezelfde straat voor als buurman van Zijbrant
Bertelmeusz. Blijkens de Hofboeken van Den Haag beschikte hij daar ook over "een poirt dair
een tuyn teynden leyt".232 233 Na 1466 woonde hij niet langer in het Zuideinde W. maar in het
Zuideinde O. naast zijn zoon Jan, waar hij over twee huizen beschikte, elk een erfhuur doende
van 2 d. Hij is vermoedelijk in of vóór 1483 overleden.234
Kinderen:
1.
JAN GERIJTSZ., volgt IXb.
2.
WILLEM (mogelijke zoon), uit Den Haag, studeerde in 1461 theologie te Keulen in
Duitsland.235
3.
THEODORUS (DIRC) (mogelijke zoon), uit Den Haag, studeerde eveneens in 1461
theologie te Keulen. 236
IXb. JAN GERIJTSZ. NACHTEGAEL, geb. verm. Den Haag ca. 1434, drapenier,
vermoedelijk lakenwerker te Den Haag, wordt als zodanig vermeld in 1468. In 1453 was hij
lid van de broederschap der schutters van St. Joris in Den Haag.237 Op 16 mei 1463 was hij
aanwezig bij een resolutie van hoofdmannen der St. Joris confrerie inzake een geschil 238 221
en in 1474 was hij kerkmeester van de St. Jacobskerk in Den Haag.239 Ook komt hij in de
jaren 1478, 1483 en 1485 voor als gasthuismeester, regent van het St. Nicolaasgasthuis te Den
Haag.240 241 242 Jan Nachtegael werd in 1473 beleend met 1½ morgen land te Poeldijk.243
Govert Gherijts verklaarde op 24 december 1476 schuldig te zijn aan Jan Gherijtsz.
Nachtegael een rente van 20 schellingen 's jaars te betalen ieder jaar op Kerstavond (24
december), terwijl hij deze rente verzekerde op zijn huis en erf, waar hij nu woonde, staande
aan "die Volresgraft" (nu Gedemte Gracht).244 Jan Nachtegael overleed na 1485 en vóór 3
maart 1487. Hij huwde met Lijsbeth Heynrick Meynszoonsdr., geb. vóór 31 maart 1438. Zij
was na het overlijden van haar vader op 31 maart 1438 onmondig (minderjarig), (die van de
heer van Polanen met een hofstede en twee kampen land te Monster was beleend). Lijsbeth,
weduwe van Jan Nachtegael verscheen op 3 maart 1487 bij de weeskamer van Den Haag.245
Zij kocht op 6 december 1490 een erfrente. Baljuw, schout en gemene schepenen van Den
Haag verkochten toen aan haar ten behoeve van hun dorp en met consent van hun gemene
buren, vroedschap, rijkdom en alle inwoners een jaarlijkse erfrente van 10 schellingen groot
Vlaems, te betalen op Sinte Niclaesdach en losbaar met 8 pond groot Vlaems, onder verband
van lijf en goed.246
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Lijbeth procedeerde in 1510 en 1511 voor het Hof van Holland.247 Zij is gestorven vóór 6
april 1513.248
Jan Nachtegael bewoonde in 1466 in het Zuideinde O. (nu Wagenstraat) "een breethuys"
(erfhuur II d.) en had in diezelfde periode in het Zuideinde W. "een poirt, daer teynden leyt
een tuyn" - welke poort aanvankelijk aan zijn vader toebehoorde - "ende II tunen wegen hier
vuthoudende wel III hont; is gecomen van der huse hierna staende op Jan Nachtegael"
(erfhuur I d.) Over dat laatste huis beschikte hij sedert juni 1471 (erfhuur III d.). Hij verwierf
(nadien) een erf aan de Voldersgracht Z. (nu Gedempte Gracht) "1½ roe breet ende IV voet
lanc XXXI ½ roe facit XLVII roen" waarvoor hij V d. erfhuur moest betalen. Hij bezat nog
enkele andere objecten t.w. een huis in het Zuideinde O. (erfhuur II d.), dat hij in 1476
tezamen met Mees Airntsz. verkocht aan Willem Heinricxz. alsmede bij pachtinge_samen met
Aert Wolbrantsz. een erf in de Hoogstraat of Halstraat (erfhuur V s.).
In juli 1483 betrok hij huizen van zijn vader in het Zuideinde over de Sint Anthonisbrug in
Den Haag, die hij had verkregen na 8 oktober 1465. In de Hofboeken van 1466 staat het
laatste erf
nog op naam van zijn rechtsvoorganger Aernt Knoop.249

Het wassen, verven en drogen van de
wol.

Kinderen uit dit huwelijk:
1.
HEYNRIC JANSZ., volgt Xb.
2.
Meester BARTHOLOMEUS (BERTHELMEES) JANSZ., geb. Den Haag 1466 (was op
3 maart 1487 21 jaar oud).250 Hij was priester verbonden aan de memorieën van de St.
Jacobskerk in Den Haag en wordt als zodanig vermeld op 26 oktober 1498.251
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Hij compareerde ter weeskamer van Den Haag respectievelijk op 4 juli 1494 en 4 maart
1503 als oom van de kinderen van zijn dan overleden broers Gerijt en Heinric.252 253 In
1512 woonde hij "aen dije oostzijde van dat Zuydende" (nu Wagenstraat) in Den Haag,
voor welke woning hij een erfhuur betaalde van II d.254 Op 6 april 1513 werd hij na de
dood van zijn moeder beleend met haar goederen in Monster.255 In 1486-1487 werd
Bartholomeus Jansz. Nachtegael begeven met een kapelanie in de parochiekerk van St.
Jacob in Den Haag, gevestigd op het altaar van St. Ursula, gesticht ter ere van de Heilige
Maria en Alle Heiligen, vooral van het Eerbiedwaardige Lichaam van Christus, welke
kapelanie was opengevallen door de dood van Martinus Arnoldus Carnifex, laatste
bezitter. Aan kerkelijk recht werd geheven vier schilden.
Kennelijk heeft hij deze kapelanie niet (lang) bediend, want in hetzelfde jaar nog volgt
de aanstelling van Egidius Dirksz. van Gorinchem.256
In 1519-1520 kreeg magister Bartholomeus Nachtegael, vicaris in de Haagse St.
Jacobskerk, verlof (kerkrechtelijk aangeduid als licentia testandi) om over gelden uit
kerkelijke bronnen verkregen bij testament te beschikken.257 In die periode was hij zeer
waarschijnlijk al vicaris op het altaar van St. Martinus in de St. Jacobskerk. Op 1
februari 1525 werd hij vermeld als mede ontvanger van 4 pond Hollands per jaar van
een losrente verbonden op een half huis in de Schoolstraat te Den Haag.258 Op 26
november 1534 werd de heer Cornelis Jacobsz. begeven met voornoemde vicarie, die
door het overlijden of door de vrijwillige afstand van magister Bartholomeus Nachtegael
was opengevallen.259
GERIJT JANSZ., volgt Xc.
ARIAENKEN JANSDR., geb. Den Haag 1468 (op 3 maart 1487 19 jaar oud).
BARBEL JANSDR. geb. Den Haag 1478 (op 3 maart 1487 9 jaar oud), vermoedelijk
identiek met Barbara Nachtegael die op 12 juni 1559 werd begraven in de Grote of St.
Jacobskerk in Den Haag.260

Xb. HEYNRIC JANSZ. NACHTEGAEL, geb. Den Haag ca. 1460, vermeld als drapenier/
lakenverver in Den Haag op 16 november 1478.261 Op 3 maart 1487 was hij meerderjarig en
procedeerde in 1486 en 1492 totaal 3 maal bij het Hof van Holland.262 Weesmeester van Den
Haag was hij van 1490 t/m 1492 en voerde als wapen een goud schild met drie zwarte
nachtegalen.263 Op 4 juli 1494 compareerde hij ter weeskamer van Den Haag als oom van de
kinderen van zijn dan overleden broer Gerijt 264 en op 23 januari 1497 trad hij op als gecoren
voogd van Anthonij Kerstand Gerijtszoens weduwe, die woonde in de Molenstraat in Den
Haag.265 Hij overleed vóór 4 maart 1503, op welke datum zijn weduwe Wijnen in de
weeskamer van Den Haag verscheen om aan haar kinderen het vaderlijk erfdeel te bewijzen.
Dit erfdeel was voor elk hunner groot 200 pond Hollands.266 Hij woonde in ieder geval sedert
juli 1483 in zijn ouderlijk huis gelegen in het Zuideinde O. (thans Wagenstraat) te Den Haag,
op welke datum hij het pand kocht van zijn vader.267 Ik neem aan dat dit hetzelfde huis was
dat zijn weduwe in 1503 bewoonde.268
Kinderen:
1.
JAN HEYNRICKSZ., volgt XIc.
2.
AERNT HEYNRICKSZ., geb. Den Haag ca. 1484; in 1503 was hij namelijk 18 jaar
oud.269 Hij was priester in de St. Jacobskerk te Den Haag, in welke hoedanigheid hij in
1522/1523 een licentia testandi (zie voor verklaring: onder IXb-2) kreeg. In 1512
betaalde Meester Aernt Nachtegael, priester, wegens erfhuur voor grond "up dye myente
van Eyckenduynen" XIV s. en VVII d.270 Hij verkocht op 10 december 1526 aan de
memorieheren van Den Haag een losrente van 2 pond Hollands sjaars, gaande uit zijn
huis aan de Jan Heynricxstraet 271 en procedeerde in 1527 en 1531 voor het Hof van
Holland te Den Haag.272 Citatie door de officiaal van de aartsdiaken te Dom van
Johannes Nachtegael, betreffende de tegen hem ingestelde appelprocedure door
Arnoldus Nachtegael van het vonnis van de provisor en deken van Delfland 1528.273 Op
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10 maart 1532 ontving hij van de weesmeesters van Den Haag 2 pond Hollands.274 In de
hoefslag van de Ouwelaen te Hof van Delft blijkt mr. Aernt Nachtegael op 24 februari
1535 3½ morgen provenland te bezitten.275 In 1540, 1544 en 1553 wordt hij vermeld als
wonende aan de Jan Heynricxstraet.276 In 1546 moest hij 21 schotpond betalen voor 3½
morgen land gelegen in Hof van Delft.277 In 1540 of later werd hij aangesteld tot
bedienaar van de vicarie op het altaar van St. Anna in de St. Jacobskerk, welke vicarie
hij bediende tot zijn overlijden in 1553/1554.278
JAN HEYNRICKSZ. (de jonge), volgt XId.

XIc. JAN HEYNRICKSZ. NACHTEGAEL, geb. verm. Den Haag ca. 1480; op 4 maart
1503 was hij 22 jaar oud 279, lakenverwer, wordt in die kwaliteit vermeld op 13 mei 1520.280
Hij procedeerde gedurende 1511 t/m 1540 11 maal voor het Hof van Holland.281 In 1512
betaalde hij wegens erfhuur van 2 woningen gelegen "aen dye oestzijde van dat Zuydende" in
Den Haag (nu Wagenstraat) IV d. en I d., welk huis en erf hij kennelijk in 1509 en in 1519
ook bewoonde.282 In 1516 was hij gasthuismeester van het Heilige Sacramentsgasthuis en in
1516/1517 wordt hij vermeld als vroedschap van Den Haag.283 284 De weesmeesters van Den
Haag betaalden Jan Heynricksz. Nachtegael 13 Rijnsche guldens uit voor zijn zoon Jan Jansz.
Nachtegael op 1 december 1529.285
Dirck Adriaensz. legde te Leiden beslag op geld dat Jan Heynricksz. Nachtegael, de oude, uit
Den Haag, bij Claes Ariaens had ondergebracht. Deze zaak kwam voor de schepenen van
Leiden op 22 januari 1532 en 23 februari 1532. Dezen deden uitspraak op 7 juni 1532 ten
gunste van Dirck Adriaensz.286 Waarschijnlijk is hij in 1532 overleden. Hij huwde 1e verm.
Den Haag ca. 1504 met Ariaentgen Dircxdr., dochter van Dirc Deymensz., die op 14
oktober 1519 blijkt te zijn overleden.287 Hij bewees toen ter weeskamer van Den Haag aan elk
zijner acht kinderen hun moederlijk erfdeel ter grootte van 22 pond groot Vlaems. Hij huwde
2e (huwelijkse voorwaarden gemaakt te Leiden op 15 december 1519) met Alijdt
Gerbrandsdr. van Buijten.288 Zij procedeerde, als weduwe van Jan Nachtegael, op 17 mei
1541 bij het Hof van Holland tegen de regenten van Den Haag.289
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1.
MARITGEN JANSDR., geb. verm. Den Haag ca. 1504, 14 jaar oud in 1519. Zij ontving
op 9 maart 1532 een rentebrief en was gehuwd met Dirck Jansz. Metselaar.290
2.
HENDRICK JANSZ. geb. verm. Den Haag ca. 1505, 13 jaar oud in 1519. Hij ontving
op 5 januari 1530 een renteaflossing. Op 11 februari 1530 was hij mondig en gehuwd en
ontving een rentebrief van 6 pond Hollands op mr. Arent Nachtegaelsland.291 Op 3
december 1533 verleende hij in de weeskamer van Den Haag kwijtschelding wegens de
ontvangst van zijn moederlijk erfdeel.292 In 1530/1531 ontving hij de vicarie van St.
Theobaldus in de parochiekerk van Scheveningen, opengevallen door het overlijden van
de heer Hubertus Ghijsbrechtsz.; als kerkelijk recht was hij verschuldigd 2 schilden. Op
28 januari 1536 volgde zijn aanstelling tot vicaris op het altaar van St. Anna of liever St.
Andreas in de Haagse parochiekerk van St. Jacob, welke vicarie was opengevallen door
het overlijden of door de vrijwillige afstand van Cornelis Hugensz. Ook hier was als
"leges" 2 schilden verschuldigd. Voor of nadien moet hij ook zijn aangesteld tot
bedienaar van de vicarie op het altaar van de Heilige Maagd Maria, de Heilige Apostel
Petrus, St. Hubertus en St. Ursula in de parochiekerk van Scheveningen. Hij is
overleden vóór 18 februari 1540 .293
3.
ARIAENTGEN JANSDR., geb. verm. Den Haag ca.1506 (12 jaar oud in 1519),
vertoefde op 3 september 1525 als non in het convent te Rijswijk, waarschijnlijk het
klooster van Onze Lieve Vrouw in Nazareth. Op die datum werd haar erfdeel uitgekeerd
aan broeder Frans Pietersz., pater van genoemd convent. Zij overleed vóór 6 februari
1534.294
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WIJNENTGEN JANSDR., geb. verm. Den Haag ca. 1507 (11 jaar oud in 1519). Zij
huwde vóór 1 juni 1532 met Dammas Loyckz. van der Poel; op dat tijdstip verleende hij
kwijting namens zijn vrouw wegens de ontvangst van haar moederlijk erfdeel.
JAN JANSZ., geb. verm. Den Haag ca. 1508 (10 jaar oud in 1519). Op 18 mei 1530
verleende hij kwijting wegens de ontvangst van zijn moederlijk erfdeel.
NEELTGEN JANSDR. geb. verm. Den Haag ca. 1509 (9 jaar oud in 1519), bezat in
1533 een huis aan 't Voorhoudt.295 Zij huwde vóór 8 juni 1532 met Jan Woutersz., die
op deze datum namens zijn vrouw een deel van haar moederlijk erfdeel (5 pond groot
Vlaems) in ontvangst nam.
FIJTGEN JANSDR., geb. verm. Den Haag ca. 1510 (8 jaar oud in 1519). Op 15 maart
1532 wordt zij vermeld als non te Schoonhoven. Op 14 juni 1532 blijkt zij echter
gehuwd te zijn met Jan Jacobsz., die dan uit naam van zijn echtgenote een deel van haar
moederlijk erfdeel (5 pond groot Vlaems) ontvangt.
FRANS JANSZ., geb. verm. Den Haag 1512 (6 jaar oud in 1519) 296, resteerde rente
over de jaren 1527 t/m 1531.297 Op 13 maart 1532 bekende mr. Arent Nachtegael 10
Rijnsche guldens van de weesmeesters ontvangen te hebben ten behoeve van Frans
Jansz. Nachtegael om hem te kunnen kleden 298 en op 15 maart 1532 ontving mr. Arent
weer geld voor Frans, nu omdat Frans te Antwerpen zou gaan wonen.299 Hij was
bontwerker in Den Haag en wordt als zodanig vermeld op 1 december 1539 en 22
november 1540. In de jaren 1539-1543 komt hij voor als eigenaar van een huis aan de
westzijde van de Hoogstraat in Den Haag, in 1541 gelegen naast "in de Regenboogh".
Voor de 10e penning van 1543 werd dat huis geschat op 18 pond 's jaars, zodat hij
verschuldigd was 36 schellingen. In 1540 bezat hij ook een huis op de hoek van de
Lapstraat en Hoogstraat. Op 4 november 1542 verzekerde hij mede twee renten op zijn
huis en erf in de Hoogstraat ten behoeve van Dirc Jacobsz., bakker, die Frans
Nachtegael zijn schoonvader noemde.300 Frans procedeerde in 1549 voor het Hof van
Holland.301 Op 25 juli 1550 kocht hij in Den Haag een rente, die hij op 5 maart 1551
weer verkocht.302 Eveneens was hij eigenaar van een huis aan de noordzijde van de
Spuistraat, dat in 1553 verkocht blijkt aan Jacob Jansz., bode, voor 200 gulden. Als huur
zou gold 8 pond, zodat de 10e penning beliep 16 schellingen. In 1553 was hij mede in
het bezit van een pand aan de noordzijde van de Gedempte Gracht, waar hij mogelijk
woonde. In of vóór 1556 schijnt hij te wonen in Scheveningen in de Pastoorsstraat; in
de margine van de kohieren van de 10e penning van 1556 wordt echter vermeld "staet
ledich".303 Op 11 mei 1559 wordt hij vermeld als deurwaarder en wordt wegens ontrouw
ontslagen, verbannen met confiscatie. 304 Hij wordt in 1561/1562 vermeld als metselaar.
305
Vermoedelijk is Frans naar Zeeland of de Zuid-Hollandse eilanden vertrokken. Frans
Jansz. Nachtegael, eiser, dagvaart Job Huijgen voor de schepen van Arnemuiden 10 juli
1574. Frans Janz. is beschadigd door kwaadsprekerij van Job Huijgen, deze moet
“smerten en interesten” vergoeden. Het verschild wordt bijgelegd.306
Omdat bovengenoemde Dirk Jacobsz., Frans Jansz. Nachtegael zijn schoonvader noemt
moet hij dus minimaal een dochter gehad hebben.
In de eerste helft van de 17de eeuw woonden in Dirksland op de Zuid-Hollandse
eilanden een geslacht Nachtegael, later geschreven als Nagtegaal met exact dezelfde
voornamen als de Haagse familie Nagtegaal, namelijk Hendrik Jansz. en Frans Jansz.
Nachtegael.
Gezien dat voornamen altijd vernoemd werden is het niet onmogelijk dat het geslacht
van de Zuid-Hollandse eilanden van Frans Jansz. Nachtegael afstamt. Het bewijs is
helaas nog niet gevonden.
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XId. JAN HEYNRICKSZ. NACHTEGAEL (de jonge), geb. verm. Den Haag ca. 1487 (15
jaar oud in 1503) 307, drapenier. Hij procedeerde in 1527 bij het Hof van Holland te Den Haag
308
en werd te Leiden op 9 september 1532 opgelicht door Claes Garbrantsz., van Amsterdam,
die hem ongewassen oosterse wol in plaats van de afgesproken gewassen had geleverd,
waardoor het netto wolgewicht natuurlijk lager lag.309 Hij is overleden vóór 2 maart 1543, op
welke datum zijn weduwe Katharine Willemsdr. ter weeskamer van Den Haag compareerde
en aan haar zoon Willem zijn vaderlijk erfdeel van 20 karolus gulden bewijst.
Zoon uit dit huwelijk:
1.
WILLEM JANSZ. geb. verm. Den Haag ca. 1532 (10 jaar oud op 2 maart 1543).
Xc. GERIJT JANSZ.NACHTEGAEL, geb. verm. Den Haag ca. 1468, overl. vóór 4 juli
1494; op die datum compareerde zijn weduwe Lijsbetgen N.N. in de weeskamer van Den
Haag en bewijst aan ieder van haar kinderen het vaderlijk erfdeel ten belope van 27 pond
groot Vlaems. Zij bewoont dan een huis en erf gelegen in de Venestraat in Den Haag.310
Kinderen uit dit huwelijk:
1.
MARIJTGEN GERIJTSDR., geb. verm. Den Haag 1488 (5 jaar oud op 4 juli 1494).
2.
CORNELIA GERIJTSDR., geb. verm. Den Haag 1490 (3 jaar oud op 4 juli 1494).
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NA, Klooster Maria Magdalena in Bethanië te 's-Gravenzande, inv. no. 5, f. 112 en 122v.
Cartularium van het Oude Gasthuis te Delft, inv. nr. 517, f. 87v; Ons Voorgeslacht 1989, blz. 282.
C. Hoek, Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen; O.V. 1982, blz. 182.
O.V., 1978, blz. 323.
Jaarboek van den Nederlandsche Adel, 1893.
Ons Voorgeslacht nr. 191, blz. 22, Leen 16B.
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland, deel II,
blz. 182.
Archieven van de kloosters van Leiden, blz. 13, inv. nr. 858, f. 36.
Archief abdij Rijnsburg, inv. no. 526, 834 en 825, regest nr. 865.
Archief der secretarie van Leiden, 1253-1575, inv. no. 1490, reg. 877.
Hofboeken van Den Haag, blz. 78.
K. van Alkemade, Jonker Fransenoorlog (1724), blz. 29/30.
Archief der secretarie van Leiden, 1253-1575, blz. 378, reg. 922.
Archief der secretarie van Leiden, 1253-1575, blz. 395, reg. 1002.
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NA, Leenkamer Holland, inv. no. 120, cap. Noord-Holland f. 28.
NA, Delftse Statenkloosters, Klooster Sion, inv. no. 2, blz. 116.
GAL, Archieven van de kerken van Leiden; Archieven van de Gasthuizen van Leiden; Archief Rijnsburg
inv. no. 382.
GAL, Tresoriersrekeningen van 1498, f. 60.
GAH, Oud Arch. Den Haag, inv. no. 4076.
Jaarboek van den Nederlandschen Adel, 1893.
Archieven van de kerken van Leiden; Archieven van de Gasthuizen van Leiden; Archief der secretarie van
Leiden 1253-1575; Archieven van de kloosters van Leiden; C. Hoek, De verpachting van Grafelijke
Domeinen te Maasland en Schipluiden (1316-1607), inv. 20 X; O.V., 1986, blz. 715.
GAL, Thes. rek. 1522, f. 82.
Knappert, blz. 94.
Knappert, blz. 76.
Processtukken behorende tot de beroepen uit Holland, Archief Grote Raad van Mechelen, dossier 327 en
671.
J.C. Kort, Repertorium op de lenen van de hofstede Heemskerk, nr. 8, 1319-1650; O.V., blz. 729.
NA, Leenkamer, inv. no. 106, f. 2.
GAL, Weeskamer, inv. no. 2934, f. 21.
GAL, Rechterlijk Archief, Kenningboek 41L, f. 298.
GAL, Rechterlijk Archief, Kenningboek 41L, f. 374v.
Klapper op Pleyte, kaart XXIIa.
Archieven van de kloosters van Leiden, dl II, inv. no. 1625, reg. 2288.
GAL, Weeskamer, inv. no. 2934, testament f. 3.
GAL, Weeskamer, inv. no. 2934, inventaris f. 1.
GAL, Notarissen 1574-1577, indices.
Archieven van de kerken van Leiden, inv. no. 370, reg. 720.
NA, Leenkamer Holland, inv. no. 127, cap. Noord-Holland, f. 93.
NA, Leenkamer Holland, inv. no. 128, cap. Noord-Holland f. 1v.
NA, Nassau Domeinarchief, inv. no. 47, f. 115.
GAL, Inning 10e Penning.
GAL, Transporten, blz. 167v, reg. 13.
Leenkamers van Wassenaar, nr. 219; O.V. 1978, blz. 507.
GAL, Transporten blz. 1690, reg. D.
GAL, Transporten, blz. 169v, reg. D; Not. archief IJsbrant Jacobsz. van der Bouchorst, inv. no. 45, omslag
1576.
GAL, Leidens beleg en ontzet, blz. 62.
NA, Leenkamer Holland, inv. no. 2934, testament.
GAL, Weeskamer, inv. no. 2934, inventaris.
NA, Leenkamer Holland, inv. no. 127, cap. Noord-Holland f. 3v.
GAL, Kenningboek 1574-1580, blz. 141 t/m 145.
Ned. Leeuw, k. 176.
GAL, Secr. Arch. I, 1188, f. 36v; O.V., 1980, blz. 443.
H.M. v/d Heuvel, De criminele vonnisboeken van Leiden, 1533-1811, blz. 31.
GAL, Not. Arch. nr. 66, f. 23; O.V., 1980, blz. 442.
GAD, 1e Poorterboek.
GAH, Heerlijkheids archief Rijswijk, inv. no. 1, los katern tussen f. 73v en 74.
Die van Delff ende die van Delflant voor de Grote Raad, B.H. 671.
GAD, Thes. Rek. 1554-1555, 1e afd. 678.
GAD, Thes. Rek. 1554-1555, 1e afd. 678, f. 58.
GAD, Poorterboek 1536-1646, f. 2.
Sententie Hof van Holland, 1538, f. 77; 1542, f. 107; 1543, f. 34; 1544, f. 181; 1545, f. 48, f. 80, f. 209;
1548 no. 77, 170, 224; 1549 no. 10; 1550 no. 88, 223; 1555 no. 125.
GAD, Poorterboek, no. 1, f. 91v.
GAD, Renten Kerken 1570-1600.
GAR, Weeskamer, nr. 579; O.V. 1982, blz. 433.
GAR, Weeskamer, nr. 572; O.V. 1982, blz. 438.
Die van Delff ende die van Delflant voor de Grote Raad van Mechelen, sententie 849.124; NA Brussel,
Beroepen uit Holland.
GAL, Recht. Arch., Het oudste inbrengboek van Leiden inv. no. 73; Rijnland nr. 25-26, blz. 899.
Die van Delff ende die van Delflant voor de Grote Raad van Mechelen, sententie 853.46.
C. Hoek, Acten betreffende Delfland; in: OV (1997), blz. 634.
NA, Archief van de Staten van Holland vóór 1572, 10e Penning-cohier van Delft over 1561.
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164
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166
167
168
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174
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176
177
178
179

180
181
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183
184

GAD, Gasthuisrekening, 1573, inv. 316, f. 60.
GAD, Weeskamer voor 1618, bundel 22, f. 245-249 (18-10-1561).
GAL, Weeskamer, inv. no. 2934, Testament, f. 3.
GAL, Weeskamer, inv. no.2934 A.
GAL, Not. Arch. 59, Nots. van Oudevliet 1595, f. 198v.
GAL, Weeskamer, inv. no. 2934, f. 18.
H.M. v/d Heuvel, Criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811, blz. 34.
GAL, Transporten, reg. G. f. 131.
GAL, Not. Arch. 57, f. 123.
De Nederlandsche Leeuw, 1917, blz. 140.
GAL, Hoofdgeld O.V.H. f. 3.
GAL, Weeskamer, inv. no. 2934, f. 20.
GAL, Not. Arch., inv. nr. 66a, nots. L. van Overvest 1577-1579, akte nr. IIc XII.
GAL, Transporten, blz. 169v, reg. D.
Archief van de abdij Egmond, inv. no. 7, f. 14v.
GAL, Poorterboek.
GAL, Transporten, blz. 56v.
GAL, Weeskamer, inv. no. 113, 2, f. 371v en f. 384; O.V. 1975, blz. 96 en 103, Grote Bewijzen B.
NA, Leenkamer Holland, inv. no. 135, f. 258 en inv. no. 137, f. 77; J.C. Kort, Repertorium op de grafelijke
lenen in Voorburg, nr. 20.
Arnemuiden, vierschaar inv. 131.
Sententie Hof van Holland, 1587, f. 28.
Geschiedenis der letterkunde, blz. 26 en 27.
NA, Leenkamer Holland, inv. no. 2934, testament.
Bloys van Treslong, Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der Provincie
Zuid-Holland, deel II, blz. 177.
F. van Mieris, Beschrijving der stad Leiden, blz. 410; Catalogus Stedelijk Museum "De Lakenhal" Leiden,
blz. 246.
Kwartierstatenboek IV, Gen. Ver. Prometheus, blz. 153.
GAL, Notarissen, 1574-1577, indices.
GAL, Leidens beleg en ontzet, blz. 78.
Sententie Hof van Holland, 1576, no. 10.
GAL, Notarissen, 1574-1577, indices.
GAL, Aflezingboeken 1574-1649, indices.
GAL, Transporten, Reg. F, f. 379.
GAL, Transporten, Reg. G, f. 131v.
GAL, Bevolkingsregister 1581, blz. 43.
GAL, Weeskamer, inv. nr. 2933.
GAL, Not. Arch. 52, f. 77v.
Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae (1575-1875), blz. 119.
GAL, Oud Notarieel Archief Leiden.
GAL, Grote Bewijzen O, f. 269.
GAL, Aflezingboeken no. G, f. 231.
GAL, Hoofdgeld f. 19v.
NA, Reg. Memoriale B.H., 61v (Regesten van Rotterdam en Schieland, blz. 481).
NA, Nassau Domeinarchief, inv. no. 44, f. 83.
C. Hoek, Acten betreffende Schieland en Oost-Delfland, Het Karthuiserklooster "Het Hollandse huis", nr.
463; O.V. 1987, blz. 763.
NA, Nassau Domeinarchief, inv. no. 6461, f. 364.
NA, Delftse Statenkloosters, Klooster Sint Agatha, inv. no. 94 en 133, regest 186.
Archieven van de Gasthuizen van Leiden, reg. 475, inv. no. 668.
CBG, Losse aantekening in dossier zonder bronvermelding.
C. Hoek, Acten betreffende 't Wout; O.V. 1984, blz. 574.
NA, Nassau Domeinarchief, inv. no. 1481.
C. Hoek, Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen, gelegen in Delfland, nr. 83, inv. nr. 83, inv. nr.
6461, f. 367; O.V. 1982, blz. 182.
NA, Nassau Domeinarchief, inv. no. 1345.
Cartularium van het Oude Gasthuis te Delft, inv. nr. 517, f. 86v; Ons Voorgeslacht 1989, blz. 282.
De rekeningen der grafelijkheid van Holland onder het Henegouwse huis; Werken van het Historisch
Genootschap te Utrecht, 1876, nr. 24, deel II, blz. 452 en 458.
NA, Nassau Domeinarchief, inv. no. 557.
NA, Leenkamer Holland, nr. 31, f. 52.
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214
215
216
217
218
219
220
221
222
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J.C. Overvoorde, Archieven van de kerken van Leiden, Reg. 931, blz. 1367.
J.C. Overvoorde, Archieven van de Gasthuizen van Leiden, Reg. 98, blz. 204.
A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden 1390-1432; Werken Historisch Genootschap, deel
I, 1913, blz. 41, f. 26.
A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden 1390-1432; Werken Historisch Genootschap, deel
I, blz. 43, f. 26v.
A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden 1390-1432; Werken Historisch Genootschap, deel
I, blz. 43, f. 27.
A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden 1390-1432; Werken Historisch Genootschap, deel
I, blz. 68, f. 10v.
A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden 1390-1432; Werken Historisch Genootschap, deel
I, blz. 263, f. 41v.
A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden 1390-1432; Werken Historisch Genootschap, deel
I, blz. 264, f. 42.
A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden 1390-1432; Werken Historisch Genootschap, deel
I, blz. 148, f. 35.
A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden 1390-1432; Werken Historisch Genootschap, deel
I, blz. 421, f. 36v.
A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden 1390-1432; Werken Historisch Genootschap, deel
II, blz. 93, f. 50v.
A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden 1390-1432; Werken Historisch Genootschap, deel
II, blz. 114, f. 64.
A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden 1390-1432; Werken Historisch Genootschap, deel
II, blz. 125, f. 71v.
Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, deel 30, blz. 125 en 129.
A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden 1390-1432; Werken Historisch Genootschap,deel
II, blz. 220, f. 61; blz. 210, f. 69.
A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden 1390-1432; Werken Historisch Genootschap, deel
II, blz. 401, f. 65v.
A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden 1390-1432; Werken Historisch Genootschap, deel
I, blz. 194, f. 20v.
A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden 1390-1432; Werken Historisch Genootschap, deel
I, blz. 289, f. 8v; blz. 297, f. 14v.
A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden 1390-1432; Werken Historisch Genootschap, deel
II,blz. 114, f. 64.
Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, deel 30, blz. 125.
Leids Jaarboek 1966, blz. 109.
GAL, Grote Bewijzen A, f. 84.
GAL, Grote Bewijzen A, f. 85.
GAL, Grote Bewijzen A, f. 151.
A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden 1390-1432; Werken Historisch Genootschap, deel
I, blz. 276, f. 2; blz. 298, f. 15v.
A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden 1390-1432; Werken Historisch Genootschap, deel
I, blz. 324, f. 2v.
Archief der secretarie van de stad Leiden 1253-1575, blz. 281.
J.C. Overvoorde, Archieven van de kerken van Leiden, blz. 229.
GAL, Grote Bewijzen A, f. 150.
J.C. Overvoorde, Archieven van de kerken van Leiden, blz. 245.
J.C. Overvoorde, Archieven van de kloosters van Leiden, inv. no. 1445, regest 1684.
H.F. van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii Episcopatus Ultrajectensis, pag. 509, 510 en 512.
J.C. Overvoorde, Archieven Kloosters Leiden, inv. no. 1259 en inv. no. 1469, f. 165v, Regest 263.
GAL, Grote Bewijzen A, inv. no. 1345 en inv. no. 1469, f. 130, Regest 1508.
GAL, Grote Bewijzen A, inv. no. 1259, 1445 en inv. no. 1469, f. 166, Regest 1724 en 1725.
J.C. Overvoorde, Archieven van de kerken van Leiden, blz. 229.
Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, deel 33, blz. 46.
GAL, Grote Bewijzen A, f. 236.
Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, deel 33, blz. 39, 41, 43 en 46.
NA, Rekening van de rentmeesters der domeinen, inv. 4964.
NA, Leenkamer Holland, inv. nr. 412, f. 1.; Ronald A. van der Spiegel, Welgeborenen in Rijnland 13991424; in OV (2014) 164, 165.
R.A. van der Spiegel, Welgeborenen Rijnland 1399-1424; in: OV (2014) 170.

29
Dit document is afkomstig van www.nagtegaal.org

© H.K. Nagtegaal - Alle rechten voorbehouden

227

228
229

230
231

232
233
234
235
236
237
238
239

240
241
242

243

244
245
246
247
248

249

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

261
262

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden 1390-1432; Werken Historisch Genootschap, deel
II, blz. 79, f. 40.
GAD, Grafboek Nieuwe Kerk 1400-1500.
C. Hoek, De verpachting van grafelijke domeinen te Maasland en Schipluiden (1428), r.r. 262, (1429) r.r.
263; O.V. 1986, blz. 673.
P. van den Brandeler, De Groote of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage, 1893, blz. 131.
GAH, Archief van de Heilge Geest en het Heilige Geesthofje te 's-Gravenhage 1311-1917, inv. no. 766,
Regest 273.
GAH, Cartularium Memorie St. Jacob, Den Haag, f. XLIX en verso.
Hofboeken, blz. 94.
Hofboeken, blz. 100.
NA, Studentenlijsten te Keulen.
NA, Studentenlijsten te Keulen.
Jaarboek Die Haghe, blz. 22 en 107.
Inventaris van het archief der Haagsche broederschap van St. Joris.
NA, Oud-archief van het Sint-Nicolaasgasthuis te 's-Gravenhage, inv. no. 156. Bewerking door J.M.M.
Sernée en S.W.A. Drossaers; Regest 158.
Hofboeken, blz. 29, 58, 79, 97, 149.
Jacob de Riemer, Beschrijving van's-Gravenhage III, blz. 448.
M.A. van Rhede van der Kloot, Aanteekeningen omtrent de Regeeringsfamiliën van 's-Gravenhage en
Scheveningen 1353-1739, blz. 39.
C. Hoek; Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen, gelegen in Delfland, nr. 83, inv. nr. 6461, f. 367;
Leenkamer Holland nr. 283, f. 58; O.V. 1982, blz. 182.
GAH, Archief Leprooshuis 1386-1793. Cartularium inv. no. 166, 153, Regest 41.
GAH, Weeskamer 116, f. 60; O.V. 1979, blz. 319.
GAH, Cartularium Memorie St. Jacob, Den Haag, inv. no. 866, Regest 501.
Sententie Hof van Holland, 1510, f. 115, 1511, f. 152.
NA, Nassau Domeinarchief, Het archief van de Raad en Rekenkamer te Breda, inv. no. 44, f. 371; O.V.
1976, blz. 129.
GAH, Cartularium Memorie St. Jacob, Den Haag, f. LVI; Klooster in Galilea, inv. no. 1, f. 56; Archieven
Kloosters Delfland, blz. 417, Regest 97.
GAH, Weeskamer, inv. no. 116, f. 60; O.V., 1979, blz. 319.
Sernée en Drossaers, Archieven Kloosters Delfland, Regest 148, blz. 428.
GAH, Weeskamer, inv. no. 117, f. 73 (numerator).
GAH, Weeskamer inv. no. 117, f. 29 (numerator).
Hofboeken, blz. 327.
NA, Nassau Domeinarchief, Het archief van de Raad en Rekenkamer te Breda, inv. no. 46, f. 77v.
Register op de parochiën, altaren, vicarieën de bedienaars. Delflandia, deel V, blz. 155/6.
Register op de parochiën, altaren, vicarieën de bedienaars. Delflandia, deel V, blz. 124.
Memorie en stichting in de St. Jacobskerk in Delfland, blz. 22, no. 162c.
Register op de parochiën, altaren, vicarieën de bedienaars. Delflandia, deel V, blz. 157.
Aantekeningen uit de rentmeestersrekeningen der Grote- of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage, 1557-1567,
blz. 35 en 61.
Register Sententiën van den Hove 1478; Jaarboek Die Haghe 1907, blz. 256.
De door "De Riemer" genoemde Cornelis Hendricksz. Nachtegael, die in 1493 weesmeester van Den Haag
zou zijn, blijkt niet te bestaan (Mr. Jacob de Riemer, Beschrijving van 's-Gravenhage III, pag. 448). Wel is
er in 1493 een weesmeester Heynric Nachtegael, die ook in 1491 en 1492 wordt vermeld en het patroniem
Jansz. voerde (GAH, Weeskamer, inv. nr. 116 en 117). Hij kan mitsdien niet anders zijn dan de zoon van
Jan Gerijtse Nachtegael; Mr. A. van Rhede van der Kloor, Aanteekeningen omtrent de Regeeringsfamiliën
van 's-Gravenhage en Scheveningen 1353-1739, pag. 215.
Sententie Hof van Holland, 1486, f. 346, 1492, f. 133, 1492, f. 72.
GAH, Weeskamer inv. no. 117, f. 29 (numerator).
GAH, Cartularium Memorie St. Jacob, Den Haag, f. LXXVII.
GAH, Weeskamer, inv. no. 117, f. 73 (numerator).
Hofboeken, blz. 100.
GAH, Cartularium Memorie St. Jacob, Den Haag, f. LXXVII.
GAH, Cartularium Memorie St. Jacob, Den Haag, f. LXXVII.
Hofboeken, blz. 367/8.
Memorie en stichting in de St Jacobskerk in Delfland, blz. 22, no. 163a
Sententie Hof van Holland 1527, f. 31, 1531, f. 79.
NA, Inventaris van het archief van het kapittel ten Dom, Dr. K. Heerniga (4222a), Index door J.G. van
Hinsbergen.
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GAH, Weeskamer inv. no. 119, f. 179v.
C. Hoek; De Verpachting van Grafelijke Domeinen te Maasland en Schipluiden (1316-1607), nr. 2; O.V.,
1986, blz. 673.
GAH, Transport-register1533-1640, no. 161, no. 457 en Cohier 10e Penning 1553.
Het verzweerboek van het Hof van Delft in 1546, archief van de Fundatie van Renwoude, inv. nr. 146; Ons
Voorgeslacht 1989, blz. 469.
Register op de parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars, Delflandia, deel V, blz. 126 en 128.
GAH, Cartularium Memorie St. Jacob, Den Haag, f. LXXVII.
GAH, Keurboek no. I, f. XLVIII; Jaarboek Die Haghe, blz. 274 en 346/7.
Sententie Hof van Holland, 1511, f. 152, f. 260; 1520, f. 296; 1521, f. 172 en f. 54.
Hofboeken, blz. 327; GAH, Leprooshuis 1386-1793. Cartularium inv. no. 166, f. 145, Regest 87.
GAH, Archief van het Sacramentsgasthuis Den Haag 1440-1770, inv. no. 88. Regest 109.
Jacob de Riemer, Beschrijving van 's-Gravenhage III, blz. 102.
GAH, Weeskamer inv. no. 119, f. 137v.
GAL, Rechterlijk Archief no. 41, Kenningboek f.117 en 122.
GAH, Weeskamer inv. no. 118, blz. 254v, 255 en 255v (numerator).
GAL, Rechterlijk Archief no. 76.
GAH, Sententie van het Hof van Holland, 17 mei 1541.
GAH, Weeskamer inv. no. 119, f. 178v.
GAH, Weeskamer inv. no. 119, f. 176 (184).
GAH, Weeskamer, inv. no. 118, blz. 254v, 255 en 255v. (numerator).
Register op de parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars. Delflandia, deel V, blz. 127/8 en 183; G. 't
Hart. De Oude Kerk te Scheveningen, Den Haag 1960, blz. 19.
GAH, Weeskamer, inv. no. 119, f. 179v.
GAH, Cohier 10e Penning 1553, f. 17.
GAH, Weeskamer inv. no. 119, f. 176 (184).
GAH, Weeskamer, inv. 119, f. 18v (190).
GAH, Weeskamer, inv. no. 119, f. 178.
GAH, Weeskamer, inv. no. 119, f. 179v.
G.A. Den Haag, Archief van het Sacramentsgasthuis Den Haag, 1440-1770, inv. 193. Regest 158.
Sententie Hof van Holland 1549, no. 29.
NA, Archief van het Kapittel van St. Maris op het Hof te 's-Gravenhage, 1914 inv. no. 170 en 296, regest
629; O.V. 1976, blz. 219.
G.A. Den Haag, Hypotheken Den Haag 1539-1540-1541; Kohieren 10e Penning Den Haag 1543, f. 31;
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