
TOE BOECOP, EEN OOK MET KAMPEN VERBONDEN GESLACHT

K. Schilder

Iedere Kampenaar kent de naam Toe Boecop. De meeste inwoners van onze stad
verbinden dezenaam echter alleen maar aan een straat: de Arent toe Boecopsingel. Een
minderheid weet dat de singel is genoemd naar een 16e eeuwse Kamper burgemeester
die, omdat hij een door historici veel geciteerde kroniek heeft geschreven, meer dan
plaatselijk bekend is geworden 1.Slechts een enkele Kampenaar weet iets van de familie
waartoe Arent behoorde.
Dat maar weinig stadgenoten iets over de familie Toe Boecop weten komt uiteraard
voornamelijk door gebrek aan interesse in het reilen en zeilen van oude Kamper ge
slachten, iets wat ik mij wel kan indenken, maar het komt ook door het niet voorhanden
zijn van publicaties. Welke Kampenaar heeft Arent toe Boecops kroniek, de uittreksels
uit zijn dagboek, biografieen en genealogische publicaties over leden vande familie Toe
Boecop onder handbereik? Degene die wel de beschikking heeft over alle publicaties
betreffende deze familie, heeft daarmee nog geen goed overzicht, want veel van het
gepubliceerde is gebaseerd op wat eerder is geschreven, is fragmentarisch en bevat een
aantal veronderstellingen. In oudere publicaties worden bovendien geen bronnen ge
noemd.
De oudste genealogie Toe Boecop is een in de eerste helft van de 17e eeuw getekende en
met gekleurde familiewapens verfraaide stamboom, die zich bevindt in het archief van
Kampen. Deze op karton geplakte tekening noem ik wapenkaart 1 (w.k.l), ter onder
scheiding van een in hetzelfde archief aanwezige 1ge eeuwse wapenkaart Toe Boecop,
die ik w.k.2 noem. In het rijksarchief in Overijssel, in het familiearchief Van Haersolte,
berust een in 1841 door Mr. W.N.W.baron van Haersolte tot Zuthem (door mij 'v.H.'
genoemd) getekende stamboom van het geslacht Toe Boecop. Genoemde overzichten
zijn geen publicaties; er is voorzover ik weet ook nog nooit naar verwezen. De eerste en
tot dusver enige publicatie waar een voor zijn tijd goed overzicht wordt gegeven van alle
takken van de familie Toe Boecop is de Proeve eener Geslachtslijst der Familie toe
Boecop, door Mr. W.J. baron d'Ablaing van Giessenburg (d'A.V.G.)2.In het Nederlands
Adelsboek van 1989staat een stamreeks, beginnend met Bertram toe Boecop (generatie
I) en eindigend met Arent baron van Boecop (generatie XIX).De hoofdtak van de familie
is in het Adelsboek uitgewerkt vanaf omstreeks 1750,van andere takken wordt terloops
iets vermeld. Een vanaf generatie XIIzeer goed uitgewerkte genealogie van de eerste tak
is onlangs opgesteld door W.Wijnaendts van Resandt".
Van de kleinere artikelen is van groot belang het met bewijzen onderbouwde stuk dat W.
Wijnaendts van Resandt schreef in de Nederlandsche Leeuw van 19274•
Naast de door Dr. C.N.Fehrmann verzorgde biografie van de kroniekschrijver Arent toe
Boecop, is er een door pater J. Bartens S.J. geschreven biografie van zijn gelijknamige
kleinzoon, die jezuiet is geworden en die naar tijdgenoten beweerden in Keulen door
middel van vergif om het leven is gebracht''.
De Toe Boecops, die zich later Van Boecop zijn gaan noemen, behoorden tot de
Nederlandse adel en droegen de titel baron of barones. Ook de nog als enige van zijn
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geslacht levende Arent van Boecop draagt deze titel, die hoewel hij pas officieel werd bij
de erkenning van het adeldom der Van Boecops in dejaren 1822 en 1824, al in het begin
van de 18e eeuw door hen werd gebruikt. In 17e-eeuwse en eind-16e- eeuwse bronnen
duidt men hen aan als jonkers en joffers, daarv66r werden in de regel voor leden van de
Iage adel geen titels gebruikt, hoewel dat per streek kan verschillen. Aan de adellijke
afstamming van de familie behoeft niet te worden getwijfeld; leden van de oudste
generaties hebben in Gelderland functies bekleed die slechts aan dienstmannen van de
hertogen werden gegeven. Ook zien wij enkelen van volgende generaties als leden van de
Ridderschap van Gelderland. Als de Toe Boecops niet trouw gebleven waren aan het
katholieke geloof, waren zij in de eeuwen na de reformatie misschien wel in de Ridder
schap van Overijssel geadmitteerd, want aan drie van de vier daartoe vereiste voor
waarden voldeden zij, namelijk het bezit van adeldom, een edelmanswoning en een
bepaalde welstand, slechts het aanhangen van de gereformeerde religie ontbrak bij hen.
Dit geldt overigens niet voor een aantal vrouwelijke leden van de familie, want twee
dochters van Arent de kroniekschrijver, en Johanna toe Boecop, de vrouw van de
Sallandse rentmeester Johan Witten, zijn gereformeerd geworden. Alle drie woonden zij
in Kampen. Te oordelen naar zijn huwelijksinschrijving en de doopinschrijvingen van zijn
kinderen is ook Arend Jan toe Boecop, die in 1747 trouwde met een meisje Ripperbant,
protestant geworden. Welke religie de beide Van Boecops die repectievelijk in 1837 en
1843 in de Ridderschap van Noordbrabant werden geadmitteerd aanhingen, weet ik niet,
maar het was voor hun admissie ook niet van belang.
Na de reformatie werd aan katholieken het aanvaarden van stedelijke functies in de
stemhebbende steden van de Republiek allengs ook ontzegd. Maatschappelijk gezien
was dat voor hen erg ongunstig, want niet alleen via de Ridderschappen, maar ook via
stedelijke colleges, waarvan leden in de Provinciale Staten werden gekozen, kon er
invloed worden uitgeoefend in de Staten Generaal, die geheel bestond uit afgevaardig
den van de diverse provincies. Diplomatieke en ambtelijke posten gingen daarom ook
aan de katholieke Toe Boecops voorbij.
Door het, wegens bovengenoemde redenen, ontbreken van de mogelijkheid om zitting te
nemen in provinciale of stedelijke bestuurscolleges hebbe':l veel Toe Boecops vanaf het
begin van de 17e eeuw gekozen voor een militaire loopbaan. Enkelen brachten het tot
kapitein of majoor, maar ook kolonels en zelfs generaals heeft het geslacht voort
gebracht. Twee Van Boecops werden onderscheiden met de Militaire Willemsorde. Als
een familiebericht waar is, heeft de in 1651 in Kampen overleden Hendrik toe Boecop
zich bijzonder onderscheiden in de slag bij Liitzen in Saksen. Deze Hendrik diende in de
dertigjarige oorlog, waarin deze veldslag plaatsvond, aan de zijde van de protestantse
Zweedse koning Gustaaf Adolf en onder de hertog van Weimar. Hij bracht het, alweer
volgens familieberichten, tot kolonel en commandant van een Zweeds kurassiersregi

ment.

De oorsprong van het geslacht moet op de Veluwe worden gezocht, waar het in Epe,
Heerde en Oldebroek veel landerijen en erven had. Later werden de Toe Boecops
bestuurders van Elburg en Harderwijk en vanaf het begin van de 16e eeuw ook van
Kampen in Overijssel. Eind 16e eeuw vestigde een lid van de familie zich in Brabant waar
zijn nakomelingen tot in het begin van de 18e eeuw leefden.
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De binding met de stad Kampen begint wanneer de Elburgse burgemeester Arent toe
Boecop (overleden in 1494) trouwt met het Kamper meisje Bette van Holtsende en blijft
onafgebroken bestaan tot de dood (in 1814) van de geestelijk gehandicapte Jean Baptist
van Boecop, die door zijn familie was besteed bij een Kampereilander boer. Dan wordt de
connectie voor lange tijd verbroken; echter nog niet voor goed, want in de 20ste eeuw
komen er weer Van Boecops in Kampen wonen. Frederic Henri Juste baron van Boecop
trouwt in 1921 in Kampen met Henriette Josephine Francisca Smeets, een dochter van
dr.Jean Hubert Caspar Smeets en Henriette Alida Frederika Walkate.
Van 1939 tot 1941 was baron van Boecop lid van de Raad van Kampen. Op 29 april 1941
werd hij gekozen tot wethouder. De laatste Toe Boecop die v66r hem lid van het Kamper
stadsbestuur geweest is, was doctor Willem toe Boecop, die zijn raadszetel bezette in de
jaren 1582-1585.
Het opstellen van een genealogie Toe Boecop wordt bemoeilijkt door het dikwijls
gelijktijdig voorkomen van de voornaam Arent. Niet alleen neven - wat regel is - maar
zelfs broers droegen deze naam.
De oudere generaties kunnen worden onderscheiden door de opvolgende beleningen
met hetzelfde bezit: Arent toe Boecop wordt be leend, etc. na dode zijns vaders Arent, etc.
Moeilijker wordt het als er wordt gesproken van Arent toe Boecop de oude en Arent toe
Boecop de jonge. Beiden waren schepenen van Elburg in het midden van de 16e eeuw.
Twee broers, die ook Arent de oude en de jonge heetten, komen voor in Kamper bronnen
uit de eerste helft van de 17e eeuw.
Bij het samenstellen van de genealogie heb ik gebruik gemaakt van aIle gedrukte bronnen
en (fragmentjgenealogieen welke ik in een aantal gevallen klakkeloos heb overge
schreven. Meestal omdat mij de tijd ontbrak de gegevens te controleren, maar ook omdat
er vaak geen bronnen worden genoemd. Het gedrukte materiaal, dat ik in hoofdzaak heb
geraadpleegd bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, heb ik aangevuld
met eigen onderzoek in de archieven van Kampen, Zwolle en Utrecht en in de rijks
archieven van Gelderland en Overijssel. Veel nieuwe gegevens zijn daardoor boven water
gekomen.
Om te voorkomen dat door de bomen het bos niet meer kon worden gezien, heb ik een
splitsing gemaakt in takken.

De oudste generaties (schema 1)
Oudere publicaties beginnen soms met een ridder Hendrik toe Boecop, die leefde in het
begin van de 13e eeuw. Later wordt algemeen Bertram toe Boecop, die omstreeks 1275
zal zijn geboren, als stamvader genoemd. Van hem en zijn kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen zijn vermeldingen gevonden, maar het aantal bronnen is gering en,
vooral voor wat betreft de juiste filiatie, zijn, met uitzondering van de hoofdstamreeks, de
twijfels groot. Pas vanaf de vijfde generatie vallen de onzekerheden enigszins weg. In
Kamper bronnen yond ik Arent toe Boecop en zijn vrouw Bette van Holtsende een paar
keer vermeld. Hun vijf zonen en een neef en nicht worden in Kamper en in gedrukte
Elburgse bronnen aangetroffen. Vier van hun zonen, namelijk Arent, Johan, Dirk en
Hendrik, die in 1495 met hun broer de erfenis van hun overleden ouders deelden, heb
ik aan het hoofd gezet van de afgesplitste takken. Al eerder heb ik de tak Harselo afge
splitst.
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De tak van Arent (schema's 2a en 2b)
De tak begint met Arent toe Boecop, schepen van Elburg, die in 1501 is overleden. Van
zijn zoon Sweder en zijn dochter Bette heb ik geen primaire bronnen onder ogen gehad,
maar van zijn zoon Mr.Arent toe Boecop weI.Deze schepen van Harderwijk, die gehuwd
was met de Kamper burgemeestersdochter Gesina Voorne, stichtte in 1549 een fonds
waarvan de baten moesten worden aangewend in Kampen, Elburg en Harderwijk. Als
gevolgvan zijnweldadigheid treffen weMr.Arents naam nog tot ver in de 17e eeuw in de
bronnen aan.
Mr. Arent had, hoe kan het anders, weer een zoon Arent, die trouwde met alweer een
Kamper burgemeesters dochter, Lubbe van Urck. Hun enig kindArnolda overleefde haar
man Jurrien van Middachten bijna 30jaar; ze is heel oud geworden, maar had door ruzies
over geld en bezittingen tussen haar kinderen en kleinkinderen geen rustige oude dag.
Mr.Arents zoon Sweder zette het geslacht voort. Hij is twee keer gehuwd geweest: met
Barbara ten Bussche en met een dochter van Nicolaas van Haersolte, waarvan ik de
voornaam niet ken. Deze vrouwen kwamen waarschijnlijk uit Zwolle of Kampen of van
het platteland in de omgeving daarvan. Uit welk van beide huwelijken de zes kinderen
waren, weet ik ook niet.
Sweder had vier zonen waarvan er twee Arent heetten; de oude en de jonge. Arent toe
Boecop de oude had als tweede vrouw de Kamperse Margaretha van Vorden, die weduwe
was van Thomas Glauwe, drost van Wisch. Deze functie blijkt later erfelijk door de Toe
Boecops te worden vervuld, want na Arent de oude waren diens zoon Johan en daarna
kleinzoon Wijnand toe Boecop drosten van Wisch. Wijnand en zijn broers, waarvan er
volgens niet door mij te controleren bronnen twee jezuiet werden, kregen voorzover
bekend geen kinderen.
Arent toe Boecop de jonge had Anna van Vorden, een zuster van zijn broers tweede
\TOUW, tot echtgenote. Zijn zoon Hendrik was de man die volgens familieoverlevering
vocht in de slag bij Liitzen. Deze Hendrik zette door zoon Warner Frans en kleinzoon
Joost Walraven het geslacht voort. Vanaf omstreeks 1700 noemen leden van deze tak,
waarvan de naam intussen was veranderd inVanBoecop, zich naar hun huizen Hilderink
en Broekhuizen in Dalfsen. Broekhuizen in de gelijknamige buurtschap in de marke
Ankum was toen het omstreeks 1750 overging in handen .van de familie Muntz geen
eenvoudig spieker meer, maar een fraai huis. VanHilderink in de Dalfser marke Emmen
is weinig bekend; het was toen de Van Boecops er woonden waarschijnlijk een goed
bewoonbaar spieker". In de Ridderschap van Overijssel konden deze VanBoecops om al
eerder vermelde redenen niet worden geadmitteerd, zij kozen daarom in de regel voor
een militaire loopbaan.
Er Ieeft nog een baron van Boecop. Gegevens over hem en de drie generaties v66r hem,
heb ik niet in de genealogie opgenomen. Daarvoor dient het Nederlands Adelsboek te
worden geraadpleegd. WeI heb ik hen, met slechts enkele data, opgenomen in het
getekende overzicht (zie schema 2b).

De tak van Johan (schema 3)
Johan toe Boecop, waarmee deze tak begint, was - waarschijnlijk als opvolger van zijn
broer Arent - schepen van Elburg in het begin van de 16e eeuw. Zijn zoon Arent was
omstreeks het midden van die eeuw ook schepen van Elburg en getrouwd met Margriet,
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een vrouw uit het tot de kleine Veluwse adel behorende geslacht van Oldenbarnevelt. Van
Arents dochter Margriet is bekent dat zij trouwde met de edelman Otto van Haeften, van
zijn zonen Johan, Ernst en Hendrik is weinig bekend, maar van zoon Gerrit tamelijk veel.
Die trouwde twee keer: eerst met Mechtelt Spierinck, die hem het in Sint-Michielsgestel
gelegen huis De Kleine Ruwenberg aanbracht, en daarna met zijn achternicht Cornelia
toe Boecop. Uit het eerste huwelijk sproten zeven kinderen waarvan zoon Arent, die een
doctorsbul haalde in Leuven, schepen van 's-Hertogenbosch was in dejaren twintig van
de 17e eeuw. Zoon Ernst, die De Kleine Ruwenberg erfde van zijn zonder nakomelingen
overleden oudere broer Christoffel, trouwde met de erfdochter van huis Birgel, gelegen
ten oosten van Roermond in Duitsland. Hij werd vanwege zijn huis verschreven in de
ridderschap van het hertogdom Gulik. Met zijn kinderen stierf deze takvan de familie uit.

De tak van Dirk (schema 4)
Dirk toe Boecop, overleden op 3 januari 1540, trouwde met de dochter van de rijke
Kamper koopman Hendrik Kroeser. Hij woonde in Kampen en bekleedde daar diverse
functies, waarvan die van schepen (burgemeester), van 1526 tot zijn dood, de belangrijk
ste was. Hij liet twee zonen na. De oudste was Arent, die trouwde met de Kamper
burgemeestersdochter Agnes Morre, en die zelf ook gedurende vele jaren in Kampen het
burgemeestersambt heeft bekleed. Hij heeft veel moeilijke reizen voor de .stad gemaakt,
onder andere naar het Hof in Brussel. Hij werd in 1572 tijdens de bezetting van Kampen
door troepen van de graaf van den Berg gevangen gezet op het blokhuis in Genemuiden.
Misschien heeft hij daar gewerkt aan zijn dagboek en aan een kroniek van het Sticht van
Utrecht, waartoe ook Overijssel behoorde. Beide werken zijn later gedrukt. Vooral zijn
kroniek, die hij voornamelijk baseerde op oude registers en charters, wordt door ge
schiedkundigen dikwijls aangehaald.
Arent, die algemeen wordt beschouwd als een tegenstander van de Staatse partij en als
een goed katholiek, moest ervaren dat twee van zijn dochters protestant werden. Zijn
zoon doctor Willem toe Boecop, die nog na de reformatie burgemeester van Kampen is
geweest, heeft de katholieke religie misschien ook verlaten, maar zeker is dat in geen
geval. Het is goed mogelijk dat Arent op zijn oude dag nog op andere gedachten is
gekomen door het ongeluk dat zijn zoon Dirk trof. Deze werd door de vijand, in dit geval
Spaanse of aan de kant van Spanje strijdende troepen, onder Zutphen zo in het nauw
gebracht dat hij slechts kon ontkomen door in de IJssel te springen. Hij verdronk echter
omdat hij verward raakte in zijn mantel.
Van de kinderen van Dirk Arentsz toe Boecop, die bijna allen jong stierven, was in 1606
aileen Arent nog over. Mogelijk werd deze door zijn moeder Eva van Wijhe goed
katholiek opgevoed, want hij werd uiteindelijk jezuiet, Dit stond zijn Kamper tante
Margaretha toe Boecop niet aan, want die bepaalde in haar testament dat zij hem zou
onterven als hij jezuiet bleef. Over een proces dat in 1621 in Arnhem tegen hem werd
gevoerd, zijn enkele artikelen geschreven. Volgens, ook weer niet controleerbare bron
nen, is hij in 1622 in Keulen vergiftigd. Met hem stierf de laatste Toe Boecop uit het
geslacht van Arent en Agnes Morre.
Egbert toe Boecop, de jongste zoon van (sub-stamvader) Dirk, trouwde met Mechtelt
van Lichtenberg, een begaafd schilderes, vanwie twee grote werken hangen in het
Kamper museum, terwijl het museum het Catharijneconvent in Utrecht een kleiner werk
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van haar bezit. Over haar en haar werk is het een en ander gepubliceerd. Egbert en
Mechtelt kregen behalve vijf dochters ook een zoon, Dirk Egbertsz toe Boecop. Deze
trouwde met de Utrechtse Eva van Rijnevelt. Zij gingen in Utrecht wonen. Van zijn
moeder en grootmoeder erfde hun zoon, ook weer Egbert genoemd, aanzienlijke bezit
tingen in de stad en de provincie Utrecht, die waarschijnlijk nog werden vermeerderd
toen hij trouwde met Alijtvan Steenwegen. Ook in Overijssel hadden Egbert en Alijtveel
onroerdende goederen, zoals uit hun testament van 1650blijkt. Uit dit testament blijkt
ook dat niet alles in de familie koek en eiwas. Hoewel de oudste dochter was gehuwdmet
een naar het zich liet aanzien erg rijke Poolse edelman, was het de jongste dochter
maatschappelijk slechter vergaan. Zijwas op een nacht stiekem weggelopen met haar
vaders huisknecht en werd daarom onterfd. Hoe het haar verder is vergaan heb ik helaas
niet kunnen ontdekken.
Egbert en Alijts zoon Johan Theodoor toe Boecop, die op het door zijn vrouw aange
brachte Lierderholthuis in het Overijsselse schoutambt Heino woonde, heeft zijn kinde
ren overleefd enwas de laatste van zijn tak. Zijnbezittingen vererfden op de kinderen van
zijn dochter Maria Elisabeth, die getrouwd was met Hendrik van Hoevel.

De tak van Hendrik (schema 5)
Dezejongste zoon vanArent toe Boecop en Bette van Holtsende haalde zijn bruid ook uit
Kampen, want hij trouwde met een dochter van Evert van den Vene, die burgemeester
van Kampen was van 1488tot 1526.
Het echtpaar woonde in Elburg, maar hun kinderen bleven daar niet. Zoon Arent werd
commandeur van 's-Herenlo bij Ermelo, dat een dependance was van de ridderlijke
Johanniter orde, balije van Utrecht. De zonen Johan en Gerrit en dochter Bette gingen
naar Kampen, waar Johan burgemeester werd en Gerrit kerkmeester. Broer en zuster
Johan en Bette toe Boecop trouwden met de zuster en broer Johanna en Lodewijk
Voorne, telgen uit een zeer oud en aanzienlijk Kamper geslacht. Hendriks dochter Anna
toe Boecop trouwde met de Zwolse burgemeester Jacob Duisterbeeck, dochter Alijt
werd non en bleef in Elburg, van dochter Femme is niets bekend.
Gerrit, die twee keer trouwde, had uit zijn eerste huwelijk een kind, Johanna, die trouwde
met de Kamper burgemeester Johan Witte, welke later rentmeester van Salland werd,
een van de belangrijkste functies in Overijssel. Burgemeester Johan toe Boecop kreeg
behalve drie dochters, die trouwden met Overijsselse edelen, een zoon Hendrik, die in
1636 is overleden en die trouwde met Rense Berners. De fraaie zerk die eens hun graf
dekte, is nog altijd te vinden in de Bovenkerk in Kampen.Hendrik en Rense hadden twee
dochters, die huwden met edelen uit het oosten van Gelderland, en een zoon, naar zijn
grootvader Johan genoemd. Behalve de naam heeft hij weinig met deze grootvader
gemeen gehad, want hij wilde niet oppassen. Uit getuigenissen uit 1630 blijkt dat hij
dagelijks op pad ging om te drinken en te klinken, vaakpas 's nachts om twaalfuur thuis
kwam en dan vloekte tegen zijn vader. Hij 'stelde niet alleen binnenshuis de pijpen maar
maakte ook de hele straat oproerig'. Hij verbraste het geld en de goederen die hij had
geerfd van zijn moeder, oom en tante. Op verzoek van de vader stelde de Raad van
Kampen hem in december 1630onder curatele. Johan heeft zijn vader maar enkelejaren
overleefd. Met hem stierf Hendriks tak in mannelijke lijn uit.
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De tak Harselo (schema 6)
De afkomst van Gerrit toe Boecop tot Harselo stond niet voor iedereen vast. Sommigen
lieten hem afstammen van een Jan toe Boecop, die een zoon zou zijn geweest van Dirk
toe Boecop tot Harselo, maar uit de Veluwse leenregisters blijkt duidelijk dat hij een zoon
was van Arent toe Boecop (1365-1428) en diens vrouw Geertruid. Het goed Harselo bij
Bennekom heeft Gerrit misschien geerfd van zijn broer Derk, die met een NN van
Harselo gehuwd was.
Via Gerrits zoon Udo toe Boecop komen we bij diens zoon Arent die in vele oorkonden
wordt genoemd. Hijwerd geadmitteerd in de Ridderschap van Gelderland en was een van
de ondertekenaars van het verdrag waarbij de hertog van Cleef in 1538 werd aangeno
men als hertog van Gelre. De kerk van Bennekom heeft aan hem de stichting van een
fundatie te danken. Hij stierf omstreeks 1544, nalatende de zonen Udo en Johan en de
dochters Geertruid en Alijt. VanUdo isweinig bekend, dochter Geertruid trouwde met de
Elburgse burgemeester Ernst Witte en dochter Alijt met de Wageningse burgemeester
Swedervan Brakel, ZoonJohan toe Boecop tot Harselo had volgens oudere genealogieen
negen kinderen, waarbij twee zonen waren: Arent, die waarschijnlijk niet gehuwd was, en
Zeger, die trouwde met een dochter van Engelbert van Brempt en Agnes van Broeck
huizen van Barlham. Het schijnt dat Zegers oudste dochter, Elisabeth toe Boecop, tegen
de wil van haar ouders trouwde met een Fransman. Dochter Agnes, die Harselo en
Barlham in het graafschap Zutphen erfde, trouwde met Hendrik van Eck tot Medler.
Met Zegers kinderen stierf ook de tak Harselo uit.

Het familiewapen
De zegelsvan de Kamper schepenen Dirk toe Boecop, zijn zoon Arent en zijn kleinzoon
Willem, dragen het vanouds bekende wapen, namelijk een ankerkruis vergezeld van
zeven blokjes. Ook Egbert toe Boecop (1574), Johan toe Boecop (1576) en Ernst van
Boecop (1606), vanwie ook zegels in het Kamper archiefbewaard worden, zegelden met
dit wapen.
In het Nederlands Adelsboek van 1940 wordt het wapen als volgt beschreven: In zilver
een zwart ankerkruis, vergezeld van zeven zwarte blokjes, waarvan een boven rechts, een
boven links, een bene den en een tussen elk paar armen. Helm met zwart-zilveren wrong
en zilver-zwarte dekkleden. Helmteken: een zwart ankerkruis tussen een vlucht.
In de gevel van het huis dat op de noordwesthoek staat van de kruising van Boven
Nieuwstraat en de Sint Jacobssteeg in Kampen zit een wapensteen gemetseld die
oorspronkelijk het wapen van de familie Toe Boecop bevatte. Het wapen is waarschijn
lijk tijdens de heraldische beeldenstorm van 1798 voor een deel weggekapt. Het helmte
ken is echter nog duidelijk zichtbaar.
In het wapenschild van de Brabantse gemeente Asten staan twee wapenschilden, het
(heraldisch) rechtse is het wapen van de familie Van Doerne, het linkse is het wapen Toe
Boecop, echter niet met zeven maar met zes blokjes, enigszins afwijkend geplaatst.
Het wapen Toe Boecop wordt verder dikwijls aangetroffen op zegels, schilderijen,
grafstenen en wapenborden.

De Toe Boecopsvergadering in Kampen
Onder de vele vergaderingen (hofjes voor oude mannen en vrouwen) die Kampen kende,
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was de Toe Boecopsvergadering, waarvan in 1620 Johan Sarisz voorstander of ad
ministrateur was". Volgens W.A.Fase18 stond het gebouw van deze vergadering Achter de
Nieuwe Muur (nu Voorstraat) tegenover de brouwerij De Witte Lelie. In 1664werden de
bewoners van het bouwvallig geworden pand in het Sint Geertruidengasthuis geplaatst
en werden de fondsen van de vergadering verenigd met die van de Voornes vergadering.
In de 18e eeuwwas ArnoldaBruins, de weduwe van Arent Willem toe Boecop, voorstand
ster van de Uiterwijksvergadering, van de Toe Boecop en Vorensvergadering en van de
Vordens en Budelsvergadering. Na haar overlijden werdjonker G.F. Bruins door de Raad
aangesteld tot administrateur van de beide laatstgenoemde gecombineerde vergaderin
gen. In 1776 verzocht Gerrit Franciscus Bruins aan de Raad om de Boecops en Vordens
vergadering van een bouwvallig geworden huis in de Groenestraat te verplaatsen naar
een pand in de Groenestraat tegenover de Nieuwesteeg (Meeuwensteeg) dat hij uit eigen
middelen had gekocht voor 210 gulden. Hij wilde dit huis gebruiken voor de oude
vrouwen van genoemde vergadering. De Raad ging met zijn voorstel accoord. De heren
Kesselaar en Romunde, voorstanders van de twee gecombineerde vergaderingen, geven
op 19.08.1793 aan de Raad te kennen dat de uitgaven van de Toe Boecops en Vorensver
gadering en de Vordens en Budelsvergadering de inkomsten met ruim 47 gulden over
schrijden. Zijwillen de zeven oude besjes die nu nog in beide vergaderingen wonen, laten
uitsterven tot vijf. De Raad draagt de hoofdlieden van het Broederespel op om een
onderzoek in te stellen",
Toen in de jaren zestig van onze eeuw een doorgang werd gemaakt tussen de Ebbinge
straat en de Vloeddijk via de Meeuwensteeg, ontkwam ook de vergadering niet aan de
slopershamer. Op deverdwenen steen, die in de gevel van de voormuur zat, stond:
Vereenigde Uiterwijks, Toe Boecop's, Voren's, Vorden's en Budel's vergaderingen. Anno
1904. Regenten: V.d.Dussen, voorz., Zalsman, secr., Oudendijk.
De relatie tussen de families Toe Boecop, Voorne, van Vorden en Uiterwijk blijkt uit de
genealogie. Van een relatie tussen de geslachten Toe Boecop en Budel blijkt uit de
bewaarde bronnen niets.

Niet in de genealogie te plaatsen
Niet alle personen met de naam Toe (of Van) Boecop, Boicop, Boecoop, etc., passen in
de genealogie.
Johan Arnts toe Boecop, omstreeks 1500 gehuwd met Margaretha toe Boecop, had drie
kinderen:
1 Arnt, die in 1548 voorkomt als 'steenmesseler' en in de jaren 1558-1567 als bouw
meester, was in 1559 gehuwd met Bertha. Zij hadden een zoon Hendrik.
2 Anna, gehuwd met Aloff Dibbits.
3 Geertruijt, gehuwd met Henrick Thonijss'".
Agniet Stephens Boecoop, jongedochter van Wesel, kwam 06.10.1663 naar Wesel met
attestatie van 's-Gravenland",
Een NN (vrouw) toe Boecop, gehuwd met een NN van Lawick, leefde in de 15e eeuw".
Hun atkomst is niet bekend.

Van veel Toe Boecops zou meer kunnen worden geschreven dan in de nu volgende
genealogie gedaan is, maar het aan mij toegewezen aantal bladzijden van de Kamper
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Almanak is lang niet toereikend om alleswat ik in de geschreven en gedrukte bronnen
heb gevonden ook te vermelden. Ik heb geprobeerd om tot gemak van de archiefonder
zoeker de genealogische kluwen Toe Boecop uit elkaar te halen. Misschien zal vroeg of
later, bij het beschikbaar komen van nieuwe bronnen, blijken dat het mij ook niet
helemaal (of misschien helemaal niet) gelukt is.

GENEALOGIE TOE BOECOP

DE OUDSTE GENERATIES (zie schema 1)

I Bertram toe Boecop (to Boechove, to Boechope), die omstreeks 1275is geboren en is
overleden tussen 1357en 1359.Hijbezat tijnslanden onder Emst in het schoutambt Epe
(waarbij de Boecop), te Tongeren en te Oene'".
Kinderen:
1 Gerrit (Gerardus), volgt lIa.
2 Arent (Arnoldus), voIgt lIb.

IIa Gerrit (Gerardus) to Boecop. Hij bezat een deel van de tijnslanden onder Emst
(1359) en had van het Utrechtse kapittel van Sint Marie erfpachtsrecht (1357) van
Walninghesgoed te Oene". Zijn zoon Willem volgt IIIa.

lib Arent toe Boecop, geboren omstreeks 1305, overleden v66r zijn vader. Zijn zonen
erven het andere deel der tijnslanden onder Emst.
Kinderen:
1 Arent, volgt IIIb.
2 Herman toe Boecop, bezat een der tijnslanden onder Emst. Hij had een dochter
Margriet wiens tijnsland onder Emst is vererfd op Arnt van Raden.

Ilia Willem toe Boecop.
Zijn kinderen:
1Mechtelt, bezat in 1416het leen van Sint Marie in Oene. Zijtrouwde met Herman van
Laer.
2 Geertruid, ontving in 1416 een rente uit het leen te Oene.

IIIb Arent toe Boecop, knape, overleden in 1397.Bezat het deel der tijnslanden onder
Emst in het kerspel Epe. (1367). Hijwas rentmeester-generaal en richter van de Veluwe
(volgens een andere bron ook van Gelderland) 1390-139715en raad van de hertog. Op
09.11.1393kocht hij van de abdij Floorkamp in Friesland de hofte Mullingenin het kerspel
Oldebroek met windmolen en alles wat er verder toebehoorde, waarna hij door de hertog
met de hof werd beleend. ZijnzoonArentwas zijn leenvolgervoor deze hof". De naam van
zijn vrouw was Bertert". Zij leeft nog 07.03.1400,want op die datum verklaren Arend toe
Boechoep Arendsz, zijn vrouw Ghertruyd en zijn moeder Bertert dat zij hun huis hebben
verkocht aan de stad Elburg18• Over dit huis staat het volgende in de legenda op w.k.l:
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"Aerent van Boecop, den 3e van den voornaem, drost ende stadtholder van den Veluwe,
furstelijck raet ende rentmr. generael van Gelderlant des E. hoochgeb. fursten Wilhelm
van Gulick, hertoch van Gelre ende van Gulick, grave van Sutphen. Desen Boecop, drost
van Veluwe,heeft dstadt van der Elburch doen ommuijren ende heeft daer nae binnen int
best van de stadt, oover d' groote kerck, een groot schoon huijs op kelders ende met
brantmuijren als een casteel, met andere annexe wooningen op eenen tijt ende uut eene
hant doen opbouwen tot sijn woninge. Voor welcke grootste huijs hem rijckelick door
een beleeft antwoort van den hertoch van Gelre geschoncken sijn twaliff thientvrij erven
onder een carspel genaemt Toldebroeck. Want het is gebeurt ende is memorabel dat op 't
selve pas als 't gebout worden, den E.E. hoochg. furst Wilhelmvan Gulick, hertoch van
Gelre ende van Gulick ende grave van Zutphen aldaar onversient incomende, den drost
Boecop gevraecht heeft tot wiens behoef hij dat huijs liet opbouwen. So heeft Boecop
vermelt beleefdelick geantwoort: tot behoef van mijn gnedich furst unde heern. Heij,
sprack den hertoch, dat gaff dij,het saIl oock wesen tot mijn behoef ende tot deses mijns
stadt raedthuijs. Waer op den drost weder seijde: maer, gnedich furst undt heern, waer
saIl ick dan metten sware hoop blijven. Soo sprack den hertoch: laet sie daer voor sorgen.
Ende daer op vereerden, beleenden ende dronck hij met enen gulden cop den drost
Boecop voorscreven twaliff thient vrij naest malkanderen gelegen erven onder een
kerspel genaemt Oldebroec, dicht bij der Elburch, te besitten van hem ende sijn nacome
lingen hertogen van Gelre, ten ewegen daegen als een onsterffelick furstelick erffleen.
Ende liet noch den drost Boecop die nieuwe annexe woningen met die kelders onder 't
voorscreven grootste huijs, dat nu 't stadthuijs is, beholden. Welcke twallif thient vrij
erven mette annexe woningen ende met die kelders onder 't voorscreven stadthuijs, aen
Boecops starn sijn ende die nacomelingen tot desen huijdigen daege tot een ewege
gedachtenis noch alsoo besitten ende gebruicken".
De komst van de hertog was niet zo'n verrassing als in het oude verhaal vermeld, per brief
van 12.04.1396bericht rentmeester Arnt van Boechop vanuit Arnhem aan de stad Elburg ,
dat de hertog van zijn reis naar Pruissen is teruggekeerd en van plan is om naar Elburg te
gaan'".
Zoon Arent voIgt IV.

IVArent toe Boecop, geboren omstreeks 1365en overleden in 1428.Hij erfde van zijn
vader de hofte Mullingen c.a., waarmee hij in 1403werd beleend'" en bezat waarschijn
lijk ook 'een wiltforstergoet genoomt die Hagen' met zijn toebehoren, gelegen bij de kerk
in het kerspel Epe, want met dit goed werd in 1428 zijn zoon Arent beleend'". In 1424
droeg hij een Ieengoed in Oosterwolde, een erf strekkende van Kamperveen tot aan de
zee, met vier morgen land op de Meede bij Elburg, over aan zijn zoon Gerrit toe Boecop22.
Hij trouwde met Geertruid, met wie hij voorkomt op 07.03.1400.In het betreffende stuk
wordt ook zijn moeder Bertert genoemd". Arend toe Boecop Arendsz verklaarde op
22.02.1400van de stad Elburg 900 nieuwe gelderse guldens te hebben ontvangen van de
1800guldens waarvoor hij aan de stad zijn huis had verkocht. De gehele koopsom is door
de stad voldaan op 06.0l.140124.

Hij werd verschreven in de Ridderschap van de Veluwe (1402), was getuige bij het
testament van hertog Willem I (1402), raad van hertog Reinald IV (1414), richter van
de Veluwe (1413, 1416 en 1417), overste-rentmeester en thesaurier-generaal van
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Gelderland (1424 en 1425), raad en huishofmeester van hertog Arnold (1424-1427)25.
Kinderen:
1 Arent, voIgt Va.
2 Gerrit, voIgt Vb. (Starn Harselo)
3 Derk, trouwt met NN van Harselo.
4 Femme, trouwt met NN Momme.

Va Arent toe Boecop, overleden in 1456 en begraven in Elburg, drost van Harderwijk en
Hattem, in de Ridderschap van de Veluwe, zegelt mede de verbondsbrief van hertog
Arnold (1436), beleend met de hof te Mullingen, het wiltforstergoed De Hagen bij Epe en
met andere goederen. Trouwt in 1424 met Salome, overleden na 1456, weduwe van
Lubbert Budel en van Arnt van Brieckenck".
Kinderen:
1 Arent, volgt VI.
2 Dirk. Zijn vader gafhem (de tweede zoon) in 1446 een aantal van de hofte Mullingen
afgesplitste leengoederen waarmee hij, na dode zijns vaders, in 1456werd beleend. Hij is
zonder wettige kinderen na te laten v66r 04.09.1481 overleden, want op die datum werd
zijn broer Arent als zijn erfgenaam met de goederen beleend'",
3 Anna? welke trouwde met Herman (of Hendrik ?) van Brienen'".
4 Bertruit'", trouwt met Johan Momme, met wie zij in 1491 voorkomt als heffers
van rente uit land in Oosterwolde'". Deze Johan Momme voerde in 1511 in Kampen
een proces met Roderick van Uterwijck Hermansz om het versterf van diens vrouw
Alijt Momme. Onder de moetsoenslieden waren Dirk van Holtsende en Dirk toe
Boecop'".
In een geschil tussen Henrick van Brenen en Johan Wolfsz over een halve tiende gelegen
voor de stad Elburg, die aan Henrick met de zuster van Johan Wolfsz in huwelijkse
voorwaarden waren beloofd, traden in 1516 de Kampenaren Peter Lubbertsz, Jasper
Jansz en Peter Mulre op voor Johan Wolfsz, terwijl Berent van Roeilo, Jan Momme en
Johan to Boeckoep voor Henrick van Brenen optraderr".
5 Hendrik. Hij deed in 1442 leenhulde voor zijn moeder Salome voor de 21 morgen land
in Nijebroek. Met dit land werd hij zelfbeleend in 1453. Zijn vrouw Gerberch Engelbert
Dageraets dochter geeft hij de lijftucht aan dit land in 1456. Hendrik vernieuwt de
leeneed voor hetlaatst op 04.09.1481 en is overleden v66r 27.10.1490, wanneer zijn zoon
Engelbert als erfgenaam met dit land wordt beleend. Hij wordt in 1471 genoemd als
belender van land in het Empserbroek'". Hij trouwt ten eerste met Lutgart van Holte
Berntsdochter en ten tweede met Gerberich Dageraet Engelbertsdochter'".
Zijn kinderen waren:
a Hendrik, die kinderloos is overleden (volgens d'A.v.G.).
b Alijt, welke trouwde met Johan van Uterwijck (zie bij c).
c Engbert of Engelbert, die als erfgenaam van zijn vader op 27.10.1490 werd beleend
met het land in Nijebroek en die in 1506 kinderloos is overleden in het huis naast het
stadhuis van Elburg. Hij droeg op 12.09.1500 aan zijn neven Johan, Dirk en Hendrik toe
Boecop een huis over, gelegen tussen het stadhuis van Elburg en het huis van Herman
van Oenen. Tevens droeg hij een stukje land bij de Heilige Sacramentsmolen aan hen
over. Op 2l.10.1500 verhuurden de drie gebroeders dit huis en land aan Engbert toe
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Boecop en een ander huis in Elburg aan Bele Peter Jansdochter. In 1506, na de dood van
Engbert toe Boecop, begon diens zuster Alijt, de vrouw van Johan van Uterwijck, met
haar drie neven een proces om de eigendom van het huis en het land in Elburg. Uit
getuigenverklaringen blijkt dat Johan, een van de drie gebroeders, met zijn neef Engbert
in het huis heeft gewoond, ook nog na Engberts dood, en dat Engbert het stukje land,
waarvan hij geen eigenaar meer was, tot aan zijn dood onder zijn eigen naam verhuurde.
Na de dood van Engbert kwam diens zuster met haar kinderen uit Kampen en trok,
waarschijnlijk bij afwezigheid van Johan toe Boecop, in het huis. Toen Johan terugkwam
heeft zij hem de toegang ontzegd. In september 1509 beval hertog Karel van Gelre de
schout en schepenen van Elburg om Johan toe Boecop in het bezit te stellen van een huis
c.a. dat aan deze was overgedragen door wijlen Engelbert toe Boecop en dat toen werd
bewoond door Johan van Uterwijck",
Alijt toe Boecop en Johan van Uterwyck hebben verzuimd zich te laten belenen met het
van Engbert afkomstige leengoed in Nijebroek. Hun dochter Gertruid van Uterwyck en
haar man Jacob van Ittersum hebben dit verzuim in 1513 afgekocht, waarna zij met het
land werden beleend. Op 20.06.1544 was Hendrik toe Boecop bij een herbelening voor
Geertruid de leenhulder. Deze Hendrik was de hier boven genoemde neef van haar
moeder Alijt.
d Metta, in 1471 getrouwd met Peter van Amerongerr",

VI Arent toe Boecop, overleden in 1494, genoemd als schepen van Elburg in 1461, 1462,
1468,1476,1491,1492,149437• Beleend op 04.09.1481 als erfgenaam van zijn broer Dirk
met een aantal van de hof te Mullingen afgesplitste leengoederen.
Hij trouwde met Bette (ook genoemd Bartraet) van Holtsende, overleden in 1495,
dochter van Johan van Holtsende en Femme Boelman Arentsdochter.
d'Av.G. zegt over hem dat hij bij de overrompeling van Elburg (in 1480) de kerk
invluchtte, maar toch gevangen werd genomen. Zijn vrouw werd door de invallers erg
mishandeld. Op voorspraak van zijn neef Arent toe Boecop (waarschijnlijk moet hier
Arent van Holtsende worden gelezen) te Kampenwerd hij tegen losgeld vrijgelaten. Toen
Arent in 1481 het leengoed van zijn broer Dirk erfde, gaf hij dit tot onderpand aan zijn
vrouw. Zijhad namelijk haar vader Johan van Holtsende's erfdeel bezwaard om de 1400
gulden losgeld voor haar man te kunnen betalen". In de leenakte staat dat het goed zal
vererven op zoon Johan toe Boecop, die aan zijn broers Gerrit, Dirk en Hendrik daarvoor
een compensatie moet geven".
Arents zonen Arent, Jan, Dirk, Gerrit en Hendrik hebben de erfenis van hun ouders
gedeeld op Sint Remigiusdag 14954°.
Kinderen:
1 Arent, volgt VIla.
2 Gerrit (ook Geert genoemd), ongehuwd. Hij krijgt 25.08.1477 van zijn vader een
volmacht om enkele zaken in Kampen te regelen", In 1500 was Mr. Ghert to Bocop
schepen van Elburg42.
3 Johan, voIgt VIIb.
4 Dirk, voIgt VIle.
5 Hendrik, volgt VIld.
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DE TAKVANARENT (zie schema's 2a en 2b)

VIla Arent toe Boecop, geboren in 1457en overleden in 1501.Hijwas in 1499schepen
van Elburg43•
Trouwt met Swedera van Wijnbergen, dochter van Johan van Wijnbergen en AlijtWolr"4.
Kinderen:
1Mr.Arent, volgtVIII.
2 Sweder, geestelijke in's Herenlo bij Harderwijk.
3 Bette, trouwt met Brand van Delen, reder in 1527, in de Ridderschap van Veluwe,
schepen van Harderwijk, beleend met Harskamp in 1530, tuchtigt in hetzelfde jaar zijn
vrouw aan 40 mud rogge en 20 goudguldens per jaar, overleden 13.03.1556,heer van
Hijsum in Oost Friesland, zoon van Evert van Delen tot Harskamp en Emesta van
Harderwijck".

VIII Mr. Arent toe Boecop, in 1520 gekozen tot schepen van Harderwijk", overleden
v66r 08.01.156647.
Trouwt met Gesina Voome, met wie hij voorkomt 10.12.1541, geboren v66r 1510,
overleden na 27.04.1569, dochter van Hendrik Voome en Armgart Kruse".
Als erfgenaam van zijn vader in 1501 beleend met het wiltforstergoed de Hagen in het
kerspel Epe en met Mullingen in Heerde en Oldebroek, met welke goederen zijn zoon
Sweder, als zijn erfgenaam, op 08.01.1567wordt beleend'",
In hun testament van 14.08.1549leggen mr.Arent en joffer Gese vast dat de opbrengst
van de Ekertienden, grof en smal, moet worden gebruikt ter eren Gods en tot zaligheid
van hun zielen. Ieder jaar kan aan een arme jonge vrouw, die ouder moet zijn dan vijftien
jaar, geldworden gegeven om in een klooster te treden. Het beheervan dit legaat wordt in
handen gegeven van de abdis, de pater en de senioren van het Sint Brigittenklooster in
Kampen. De nominatie voor het legaat wordt bij toerbeurt uitgeoefend door de leiding
van genoemd klooster, het Sint Agnietenconvent in Elburg en het Observantinnencon
vent in Harderwijk. Kanmen geen geschikte vrouw vinden om in een klooster te treden,
dan mag men voor dat jaar het geld besteden voor het huwelijk van een arme vrouw of
man, die echter bij hun zaligheid moeten zweren dat zij het legaat niet zullen verbrassen.
Kanmen ook zulke personen niet vinden, dan mag men het geld in datjaar gebruiken om
voor een arm mens de kost te kopen in een gasthuis. ZolangArent en Gese leven, zullen
zij iemand mogen nomineren. Hun kinderen hebben beloofd zich te houden aan deze
ouderlijke beschikking. Omdat de Ekertienden een leengoed van Gelre zijn,moet er door
de beheerders van het fonds een hulder worden aangewezen die tevens de pachten int en
voor zijn moeite zal worden beloond met de smaHe tienden en twee philipsguldens per
jaar, eventueel door de beheerders te wijzigen'".
De in de akte genoemde Ekertienden, gelegen in het kerspel Doornspijk, had Arent in
1529 gekocht van Hendrik Kuinreturf. Hij verkocht dit leen op 18.01.1563 aan de
Elburgse burgemeester Johan van Wijnbergen'". Niet de opbrengst van de tienden maar
de opbrengst van het verkochte leen zijn waarschijnlijk naderhand voor het fonds
bestemd. Na de opheffing van de Kamper kloosters werd de administratie van het fonds
door de Raad van Kampen in handen gegeven van de procuratoren van de armen. Het
legaat is gedurende een aantal jaren uitgekeerd aan mr. Arents tot armoede geraakte
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Van schema 2a

Joost Walraven van Boecop
tot Broekhuizen
t676-1731
x M.G. Buissonet

Arent Jan
1714-1792
x M.L. Ripperbant

r-------------------,-------~---------.---------,
Warner Frans
tot Broekhuizen
ca 1711-1775
x M_J.Ricard
x E_van Elten

Anna Maria
1719-1794

Louis Dirk
1721-ca 1793

Carel Joost
Arend Frans
Jan '1754
1753-1812
x E.L. van
Reede

I
Arend
Frederik
Godert Jan
1795-1811

Johanna Anna Jan Jan Louisa
Maria Jacoba Walraven Walraven Antonia
Gerhardina ' 1748 '1750 * en + 1752-1779
Karolina 1751
1746-1780

Henricus Johannes Jean
Justus Ludovicus Baptist
Michael Dominicus + 1814
1744-1812 '1748
x G. Schwendler

r I
I

Warner Cornelis Maria Zoon
Franciscus Gerardus Theresia * en +
Michiel Imam Elisabeth in 1792
'1778 1781-1841 1790-1842

x B. Frieswijk

Lodewijk
Theodorus
Johannes
1750-1830
x E. Berne
x J_L.Berne

Margrieta
Christina
, 1755

Josina
Walradina
, 1757

Marie
Adriana

Jeanne
Alexandrine
1823-1883

Pauline
Elisabeth
1825-1893

Theodore
Jean
Alexandre
1821-1890
x C.H_Arntz
x EAG. Bancharel

Jeanette
Henriette
1822-1910

Ludovicus
Theodorus
Franciscus
Wernardus
1795-1865
x C.P_van
Steenhardt

Henri
Juste
1827-1887
x M_J.J_J.L_H_

Adelide Jean Henricus Elizabeth
Johanna Michel Justus Ludovica
Engelina 1798-1867 1799-1875 Petronella
Louise x B.M. Leeuw 1801-1868
1797-1800

Louise
Gabrielle
1854-1923
x AL. de

Jean
Michel
1856-1867

van den Bosch Bont

L_
Louis Arnt Louise Caroline Pauline Jean
Theodoor Jan Theodore Pauline Gijsbertine Michel
Francois 1850-1851 Francoise Elisabeth Marie 1862-1933
Wernard Wernardine Alexandrine Jeanne x M_AAD.
1848-1851 1853-1923 Henriette Michelline Cazius

x MW.C. 1855-1926 1858-1946
van den x D.J. x M_E.Mulder
Brandeler Steyn Parve

Eugene Frede'ricqueJeanne
Henri Marie Corisande
Victor Victoire Victoire
Louis Henriette 1864-1925
1857-19361863-1941 x P_J.C_C_
xJA Valette
x J.E. Beuker

Dochter
'en+1899

Paul
Rene
Gerard
'en+1886

Carmencita Marie
Irene Marie Francois
1888-1970 Jean
x H_J.van Rijssen 1890-1961
x FAF_ Groneman x M.T_C_Malye

x M_B.Evrard

Louis Pauline
Theodore Marie
Henri Wilhelmine
1858-1940 1860-1945
x CoP.
Prince

x J_H_Knierum

Raymondine Frederic Cornelis
Henri Christiaan

Juste Herman
1899-1971 1901-__
x H.J.F_ x R.C.

Kern
Smeets Stone

I~
Cora Hetty
1923-1983
x K_J.Metman

Arent
, 1928
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dochter Anna toe Boecop, terwijl nog in 1663 de tachtigjaar oude Brunis Wege, een zoon
van Barbara toe Boecop, door de Raad vail Kampen op zijn verzoek een bedrag van 25
goudguldens per jaar krijgt toegelegd uit het door zijn voorvader gestichte fonds. Het is
mogelijk dat Barbara een dochter van Anna en Brunis Wege was, die haar zoon, zoals
vroeger vaker gebeurde, zowel de voor als achternaam van zijn grootvader Brunis Wege
gaf. Het is ook mogelijk dat voor Barbara Anna moet worden gelezen. (zie hieronder
bij 6).
Kinderen:
1 Arent, volgt IXa.
2 Armgart, Zij was 29.04.1569 nog ongehuwd.
3 Henrica, trouwt in Doesburg op Pasen 1566 met Johan van Baerl, zoon van NN van
Baell en NN Gruter.
4 Swedera (Assuera), genoemd 25.04.1569, ongehuwd overleden in 1613.
5 Sweder, volgt IXb.
6 Anna, overleden in 160l. Volgens d'A.v.G. was zij non geweest en gehuwd met de
ex-priester Brunis Veghe (Wege). Zij zouden in 1581 in Elburg een proces hebben
gevoerd met Jurrien van Middachten'". d'.A.v.G. noemt haar een dochter van Arent toe
Boecop en Lubbe van Urck. Dr. H.J. Olthuis zegt dat de geestelijke Bruno Vego in 1560
met Anna toe Boecop, een non uit het Sint Agnietenklooster, naar elders vertrok. In 1571
verzocht de gardiaan van het klooster inHarderwijk aan de magistraat van Elburg om
Anna, de dochter van mr. Arent toe Boecop, die met Bruno Veghe was gehuwd, naar haar
klooster terug te brengen. Aan dat verzoek is niet voldaan". Uit stukken in het Kamper
archief blijkt het volgende. Joffer Anna toe Boecop, mr. Arents dochter, is tot armoede
geraakt. Zij krijgt met haar kinderen enkele legaten. Haar zoon, die ook Arent toe
Boecop wordt genoemd, krijgt 28.06.1595 van de Raad van Kampen een volmacht om
enige renten in te manen. Arent toe Boecop, de zoon van wijlen joffer Anna te Boecop,
krijgt 15.06.1606 van de Raad van Kampen de opbrengsten van zijn zaliger grootvaders
legaat tot en met hetjaar 1601, in welkjaar zijn moeder is overleden. Hij moet aan de
Raad rekening doen'". Uit een brief van Elburg aan Kampen indato 22.1l.1608 blijkt dat
de legaten uit haar vaders testament, die wijlen joffer Anna toe Boecop waren toegewe
zen, eerst op haar dochter en later op haar zoon Arent toe Boecop waren gecontinueerd.
Arent is als soldaat te Emden overleden. De Raad van Elburg vraagt aan de Raad van
Kampen om zijn weduwe met vier kinderen nu de legaten te laten genieten. Omdat de
weduwe in grote armoede verkeert, vraagt Elburg op 1l.12.1609 aan Kampen om de
weduwe boven de 100 gulden, die haar van het legaat zijn toegestaan, nog enige renten te
laten genieten".

IXa Arent toe Boecop, lid van de Schepenmemorie in Kampen 1546, kerkmeester van
de Onze Lieve Vrouwekerk 1542-1545, kerkmeester van het Sint Geertruidengasthuis
1546-1547, in de Kleine Gemeente in 1548 en direct gekozen in de Grote Gemeente,
overleden in 155656. Hij is waarschijnlijk dezelfde als Arent toe Boecop de jonge, die als
burgemeester van Elburg wordt genoemd in 1553 en 155457.

Trouwt met Lubbe van Urck, overleden na 12.06.1580, dochter van de Kamper burge
meester Johan van Urck en Bele NN58. Zij voert in 1582 een proces tegen haar schoon
zoon'".
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Kind:
1 Arnolda, overleden tussen 12.09 en 12.11.16346°. Zij ontving bij magescheid van
24.10.1582 de leengoederen Mullingen en De Hagen, waarmee na de dood van haar
grootvader Mr. Arent toe Boecop, op 08.01.1567 haar oom Sweder was beleend'". Via
haar kwamen deze goederen, waarvan delen waren afgesplitst, zoals uit de leenakten
blijkt, aan het geslacht VanMiddachten. Zij trouwt v66r 12.05.1576 met George (Jurrien,
Jorgen) van Middachten, volgens v.H. gesneuvelt in 1598, maar volgens een andere bron
al v66r 25.06.1595 overleden'", zoon van Johan van Middachten en Berta Doys, vrouwe
van Vrieswijck'", Hij wordt door zijn broer Johan voor 2100 gulden uitgekocht uit de hof
te Heekeren en de Middachter tienden in het kerspel Steenderen. Een van de getuigen
hierbij was Sweder toe Boecop'", Op 03.02.1618 verborgen Arent tho Bocop en Egbert
Morrhe, naar Kamper recht het erfhuis van wijlen joffer Maria van Urck weduwe
Dompselaar, ten behoeve vanjoffer Arnolda tho Bocop weduwe van Jurrien van Middach
ten, die universeel erfgename iS65.Arnolda toe Boecop maakt 12.09.1634 t.o.v. schepenen
van Kampen haar testament. Om twist te voorkomen tussen haar dochter Bartha van
Middachten genaamt Bouwers en de kinderen van haar overleden zoon Arent van
Middachten, die al eerder mislukte besprekingen hadden gevoerd, geeft Arnolda bij haar
leven al het een en ander aan haar dochter en haar kleinkinderen'".

IXb Sweder toe Boecop, op 08.01.1567 beleend met Mullingen en de Hagen. Beide
lenen komen op 24.10.1582 via Arnolda toe Boecop, de vrouw van Jorien van Middach
ten, in het bezit van de familie Van Middachten'". Uit latere beleningen blijkt echter dat
delen van Mullingen in het bezit van Sweder zijn gebleven. Hij werd gekozen tot schepen
van Harderwijk in 1560 en in maart 1568 door de stadhoudervan Gelderland in de nieuwe
magistraat van Harderwijk benoemd'". Trouwt ten eerste met NNvan Haersolte, dochter
van Nicolaas van Haersolte en Gesina Roeper". Trouwt ten tweede met Barbara ten
Bussche, overleden in Hattem in 1580.
Kinderen:
1 Gerrit. Hij werd in 1581 vijand verklaard omdat hij de zijde van Spanje hield70•

2 Arent toe Boecop de oude, volgt Xa.
3 Dochter, trouwt met Simon Glauwe (7)
4 Reinier (of Reiniera )".
5 Theodora, nog vermeld in 1595.
Trouwt met Johan van Wijnbergen, geboren in 1559 en overleden in 1617, zoon van
Willem van Wijnbergen en Margaretha Arnt Heimenszdochter genaamd ten Brake".
6 Arent toe Boecop de jonge, volgt Xb.

Xa Arent toe Boecop de oude, overleden in 1645, drost van Wisch. Hij wordt
20.06.1634 beleend met een erf en de tienden daarvan in de buurtschap Spronk op de
Veluwe, met de windmolen aldaar en met het goed De Heytcamp, gelegen naast genoemd
erf. Verder nog met de Oldencamp in Heerde, nabij het genoemde goed gelegen. Dit leen
was afgesplitst van het leengoed Mullingen en was afkomstig van Arents vader Sweder
toe Boecop", De Oldenkamp komt in 1636 aan zijn broer Arent dejonge. Hij trouwt ten
eerste met Maria van Baerl, overleden 13.09.162574 dochter van Johan van Baerl en
Ermgard toe Boecop. Hij trouwt ten tweede in Kampen 18.01.1635 (o.tr.in de ger.kerk
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aldaar 02.01.1635)met Margaretha van Vorden, overleden voor 04.04.1636,weduwe van
Thomas Glauwe Harstenhorst, drost van Wisch, dochter van Warner van Vorden en
Margaretha van den Gruithuis.
Uit het eerste huwelijk:
1Johan, voIgt Xla.
2Metta (of Aletta Hendrina), overleden in 1661.Haar broer Johan is haar gevolmach
tigde wanneer hij 17.05.1645 te Elburg het erfgoed van zijn overleden vader Arent
verborgd. Draagt als Metta toe Boecop weduwe S(t)anders op 15.11.1658een derde deel
van het van Mullingen afgesplitste Ieen op aan Johan toe Boecop.
Zijtrouwt met Werner (of WeImer) Standaert, kapitein en sergeant majoor, overleden in
1645 of 164775.

3 Barbara, non te Emmerich, overleden in 167576.

Xb Arent toe Boecop de jonge, geboren omstreeks 1568, overleden in 1659 (voor
17.05.).Woonde in Kampen. Hij verbleef in zijn jeugd in dienst van de heer van Praet
enige tijd in de ZuidelijkeNederlanden 77.Op23.09.1636werd hij beleend met het goed De
Oldenkamp op de Veluwe,waarmee zijn broeder, de drost van Wisch tevoren, namelijk
op 20.06.1634was beleend, maar dat bij magescheid was toegedeeld aan Arent de jonge.
Arent tuchtigde zijn vrouw, joffer Aleijde van Oldenneel aan dit Ieengoed. Zijn dochter
Barbara wordt er als zijn erfgename mee beleend op 17.05.165978.

Hij trouwt ten eerste met Anna van Vorden, overleden voor 19.01.1622(waarschijnlijk in
1615), dochter van Warner van Vorden en Margaretha van den Gruithuis. Hij trouwt ten
tweede (ondertrouw in Zwolle oktober 1624) met Aletha (of Aleida) van Oldeneel,
geboren in 1581 en overleden voor 29.04.1669, dochter van Machorijs van Oldeneel en
Arentje Kockman".
Uit het eerste huwelijk (volgens voogdijschapstelling van 18.01.1625):
1 Barbara, geboren in Kampen, overleden voor 14.03.16708°.Haar broers zoon Warner
toe Boecop wordt als haar erfgenaam 17.11.1670beleend met De Oldenkamp in Olde
broek.
Trouwt in Kampen 01.02.1635 (ondertrouwt in Zwolle en in Kampen alsjongedochter
van Kampen) met Lambert Glauwe tot Hilderink, geboren in Zwolleen aldaar begraven in
de Sint Michaelskerk 18.03.1663,zoon van Hendrik Glauwe en Jacoba de Goijer.
2 Sweder. Hij is mogelijk de Sweer toe Boecop die 27.01.1655 werd begraven in de
Bovenkerk in Kampen,maar hijwordt niet genoemd in het testament van zijn tante Aaltje
van Vorden, die 26.05.1630 zijn broer en zuster Hendrik en Barbara toe Boecop tot
erfgenaam benoemt van de helft van haar bezittingen.
3 Hendrik, voIgt Xlb.

Xla Johan toe Boecop, drost van Wisch (1650, 1659),woonde in 1650 in Terborg. Hij
werd 24.06.1645als erfgenaam van zijnvader beleend met diens van Mullingen afgesplit
ste leengoed en op 15.11.1658beleend met het deeI van dit leengoed dat Metta [Aletta
Hendrina] toe Boecop weduwe S(t)anders in bezit had'". Johan is overleden voor
09.03.1681,want op die datum wordt zijn zoon Wijnand beleend'", Hij trouwt (volgens
d'A.v.G.in 1629en volgens VanRhemen 16.06.1644)metJohanna Elisabeth van Salland,
dochter van Wijnand van Salland en Anna toe Boecop",
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Kinderen'":
1 Arent (of Arnolt Winant), geboren 28/18.03.1645,jezuiet
2 Maria Anna (of Maria Agnes). Als erfgenaam van haar broer Cornelis Frans op
20.1l.1713 beleend met diens leengoederen. Overleden v66r 05.0l.1725. Trouwt in 1682
metJohan Adolph van Keppel van Langen, kapitein, overleden v66r 20.1l.1713, zoon van
Hans Reinier van Keppel en Catharina van Coeverden'".
3 Clementia, geboren 28.02/27.0l.1650, kloosterlinge.
4 Zweder (of Aswerus), geboren 03.05/23.04.1651,jezuiet,
5 Magdalena Sophia
6 Wijnand toe Boecop tot Mullingen, drost van Wisch. Als erfgenaam van zijn vader
op 09.03.1681 beleend met diens leengoederen, waarbij Den Oldenkamp. Hij en zijn
vrouw testeren in Kampen 13.1l.1706, waarbij hij zijn broer Cornelis Frans tot erf
genaam benoemt. Dezemoet Wijnands vrouwjaarlijks 200gulden geven. Overleden v66r
12.05.1711,want op die datum wordt zijn broer genoemd als zijn ertgenaam'".
Hij trouwt met Cornelia Margrieta Maria van Renesse van Wilp,begraven in Kampen in
de Buitenkerk 20.11.1706, dochter van Maximiliaan van Renesse tot Wilp en Anna van
Salland tot de Pol.
7 CornelisFrans, geboren29.04/09.05.1658. Alserfgenaam vanzijn broerop 12.05.1711
beleend met diens leengoederen. Overleden v66r 20.1l.1 713,wanneer zijn zuster als zijn
erfgename wordt genoemd'".
8 Theodora Isabella, geboren 28/18.10.1660.

XIb Hendrik toe Boecop, geboren in Kampen en aldaar begraven in de Bovenkerk
10.08.165l. Diende onder koning Gustaaf Adolf en onder de hertog van Weimar. Onder
scheidde zich in de slag bij Liitzen in Saksen (1632). Was later kolonel en commandant
van een Zweeds kurasiersregiment'". Hij testeert op 07.08.1651,ziek zijnde, samen met
zijn vrouw. Zij belijftuchtigen elkaar over en weer en geven hun kinderen de legitieme
erfdelen.
Als gehuwd zijnde aan een burgeres kreeg Hendrik in 1643 tegen verminderd tariefhet
burgerschap van Kampen.
Trouwt 16.02.1642 (ondertrouw in de ger. kerk in Kampen 28.0l.1642) met Nicola van
Haersolte, begraven in Kampen in de Bovenkerk 07.06.1681@,dochtervan Nicolaas van
Haersolte en Catharina van Twickelo.
Uit dit huwelijk:
1 Johan toe Boecop, volgt XlIa.
2 Warner Frans, volgt XIIb.
3 Lambertus Ernestus.
4 Anna Aleidis'".

XIIa Johan toe Boecop, doktor, testeert in Kampen 05.02.1672en benoemt zijnmoeder
tot erfgename. Hij herroept zijn testament 1l.06.167391. Trouwt ten eerste in Deventer
(ondertrouw in Heerde 06.04.1673) met Aleida Sophia Krijt tot Vosbergen. Trouwt ten
tweede (ondertrouw te Kampen in de ger. kerk 25.07.1679 als weduwnaar van Kampen)
met Johanna Judith van Coeverden, dochter van Wibbolt Henrick van Coeverden en NN
van den Clooster'".
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Uit het tweede huwelijk:
1 Arnoldine, overleden in 1685.
2 Zoon, jong gestorven.

XIIb Warner Frans toe Boecop tot Hilderink en Broekhuizen, geboren in Kampen
omstreeks 1643en aldaar begraven in de Bovenkerk 09.12.1704.Beleend met de Olden
kamp in 1670.Testeert met zijn vrouw in Kampen 10.05.1690en in Zwolle 14.06.1704.Zij
noemen hun leengoed Anckeler in het gericht van Apeldoorn, hun goed Hilberdinck, hun
goed Opt Sand of de Beersemer slagen in de buurtschap Ancum in Dalfsen (leenroerig
aan de cameraar Vriese) en hun grond in Dalfsen (leenroerig aan baron VanLaerne). Zij
heeft met wijlen haar broer prerogatiefin het leenroerig erf Oldenkamp, deels liggende in
het richterambt Oldebroek en deels in het schoutambt Heerde'". In hun testamenten
noemen zij zes kinderen. Trouwt in Kampen op het stadhuis en in de R.K.Paterskerk
09.05.1665 (ondertr. in de geref. kerk) met Anna Maria van Ruitenberg, geboren op
Broekhuizen en begraven in Kampen in de Bovenkerk 07.12.1706, dochter van Joost
Walraven van Ruitenberg tot Broekhuizen en Lebuina Glauwe.
Uit dit huwelijk:
1 Louisa Catharina, geboren in Kampen omstreeks 1666 en aldaar begraven in de
Bovenkerk 20.02.1706. Trouwt in Kampen in de R.K.Paterskerk 18.0l.1691 (geref.on
dertr. 3l.12.1690; ook ondertr. stadhuis) met Egbert Frans ten Bussche, geboren in
Kampen, zoon van Egbert ten Bussche en Judith Glauwe.
2 Aleida Maria, geboren omstreeks 1667 en begraven in Kampen in de Bovenkerk
07.02.1714.Trouwt in Kampen in de R.K.Paterskerk 18.01.1698,na toestemming i.v.m.
bloedverwantschap in de vierde graad (geref. ondertr. Kampen 3l.12.1697) met Jacob
Jan van Wijnbergen, begraven in Kampen in de Bovenkerk 09.10.1736, zoon van Arent
van Wijnbergen en Alina Juncker'",
3 Hendrik Arent, gedoopt in Kampen in de R.K.Paterskerk 19.05.1668,jong overleden.
4 Hendrik Arent, gedoopt in Kampen in de R.K.Paterskerk 01.11.1669,volgt XIIIa.
5 Arent Willem, gedoopt in Kampen in de R.K.Paterskerk 30.05.1672 en aldaar be
graven in de Bovenkerk 20.1l.1717. Hij testeert met zijn vrouw 17.04.1709 in IJs
selmuiden en (ziek) in Kampen 04.10.1715.Geeft legaten aan de Toe Boecopsvergade
ring en aan de Budels enVordensvergadering. Hijbenoemt de kinderen van zijnbroers en
zusters tot erfgenamen. Zijlaat alles na aan haar broers en zusters. Trouwt in Kampen in
de R.K.Paterskerk 18.05.1707 (geref. ondertr. 29.04.1707) met Arnolda Maria Bruins,
begraven in Kampen in de Bovenkerk 02.05.1742,dochter van Lucas Aloysius Bruins en
Judith Arnolda Bouwer. Zijdoet als tijdelijk voorstandster van de Uiterwijksvergadering
in het Bovenespel op 22.0l.1732 rekening en verantwoording t.o.v. de hoofdlieden van
dat espel. In haar plaats wordt op 16.1l.1743 jonker G.F. Bruins aangesteld tot ad
ministrateurvan de Toe Boecops en Vorensvergadering en de Vordens en Budelsverga
dering'",
6 Gerrit Frans, geboren in Emmen (onder Dalfsen) 24.10.1674 en gedoopt in de R.K.
Paterskerk in Kampen 26.10.1674,voIgt XIIIb.
7 Joost Walraven, gedoopt in Kampen 03.0l.1676, volgt XIIIc.

XIIIa Hendrik Arent toe Boecop, geboren 3l.10 en gedoopt in Kampen in de R.K.
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Paterskerk 01.11.1669, overleden v66r 24.03.1724. Luitenant (1690). Hij en zijn vrouw
testeren in Kampen 22.09.1707. Als erfgenaam van zijn vader (na afgemaakt verzuim) op
23.10.1709 beleend met de Oldenkamp in Oldebroek. De bij dit goed behorende koren
molen, met huis en hof, verkocht hij in 170996. Trouwt 16.12.1694in Dalfsen (ondertr,
geref. in Kampen met attestatie van Dalfsen 14.12.1694)met Anna Sophia van Cammin
ga, dochter van Ferdinand van Camminga en Mechtelt Agnes Mulert.
Uit dit huwelijk:
1 Clasina Adriana (of Nicola Adriana), gedoopt in Kampen in de R.K.Paterskerk
29.12.1695. Als erfgename van haar vader op 24.03.1724 beleend met de Oldenkamp,
waarbij haar tweede man optreedt als hulder. Haar vader had DeOldenkamp echter al op
12.08.1720 overgedragen aan zijn broer Joost Walraven toe Boecop; Clasina Adriana
bleef misschien de lijftucht aan dit goed houden, Trouwt ten eerste (ondertr. geref.in
Kampen 03.02.1719met attestatie van Oldebroek) met WillemJan van Brunning, weduw
naar van JurrianaJudith AgnesVoorne. Trouwt ten tweede (ondertrouw geref.in Kampen
12.03.1723 met attestatie van Oldebroek) met Jan Arent (of Arent Jan) Louwerman,
vaandrig in het tweede lijfregiment van de Prins van Oranje.

XIIIb Gerrit Frans toe Boecop tot Hilderink (in de buurtschap Emmen in het
schoutambt Dalfsen), geboren in Emmen 24.10.1674,gedoopt in Kampen 26.10.1674en
overleden in Emmen in 1734.Vaandrig (1702), Iuitenant, Trouwt in Zwolle in de R.K.
statie in de Koestraat 22.06.1706met Maria Geertruid Knoppert tot de Vrijhof,geboren in
1678, overleden in Maastricht 05.03.1760, dochter van Albertus Franciscus Josephus
Knoppert tot de Vrijhof en Maria Geertruida van Doetinchem'".
Uit dit huwelijk:
1 Anna Maria, gedoopt in Zwolle in de R.K.Koestraatkerk 31.05.170798, non in de
Cistercienzerlnnenabdil in Roermond, aldaar overleden 27.02.1781.
2 Albert Frans Antonius, gedoopt in Dalfsen 03.09.1710.
3 Maria Geertruid Francisca Antonia, gedoopt in Hoonhorst (R.K.) 01.11.1711.
Genoemd 20.01.1724 in het testament van wijlen Maria Christina Knoppert. Verkocht
15.10.1731 een huis in de Koestraat in Zwolle. Zij woonde in 1748 nog in Emmen
(Dalfsen).
4 Warner Frans toe Boecop tot Hilderink, gedoopt in Hoonhorst (R.K.) 17.11.1714,
overleden in Stevensweert 27.08.1787, luitenant in het regiment Van Nassau-Weilburg.
Trouwt ten eerste in Maastricht 02.09.1759 (o.tr.Gronsveld 26.08.1759)met Maria Anna
barones de Floen, geboren in Eckelrade, gedoopt in Gronsveld 12.04.1716,overleden in
Stevensweert 14.04.1780,dochter van Petrus de Floen en Maria Adriana de Montbrison.
Trauwt ten tweede in Roermond 28.11.1780 (ondertr. in Stevensweert 11.11.1780)met
Maria Catharina Ida Jacoba barones de Schorsin, gedoopt in Maastricht 21.12.1742,
overleden in Stevensweert 21.02.1791, dochter van Georgius Sigismundus de Schorsin
en Maria Cornelia van Vlodrop.
5 Albert Franciscus Josephus, gedoopt in Dalfsen 17.03.1717.
6 Henricus F.J.B. toe Boecop van Hilderinck, luitenant in 175999.

Hij was gehuwd en had een kind.

XIIIc Joost Walraven toe Boecop tot Broekhuizen, gedoopt in Kampen 03.01.1676
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en aldaar begraven 23.08.173l. Hij werd 12.08.1720 beleend met De Oldenkamp 100.

Trouwt (ondertrouw Zwolle 07.0l.1708) met Maria Geertruid de Buissonet, geboren in
Breda 30.08.1681 en overleden in Zwolle 27.1l.1777 (in haar 97ste jaar), begraven in
Zwolle in de Grotekerk 05.12.1777, dochter van Joan Louis de Buissonet en Elisabeth
Geertruid van Hemert'?',
Uit dit huwelijk:
1 Warner Franciscus, waarschijnlijk R.K. gedoopt in Dalfsen 20.12.17l0, volgt XIVa.
2 Arent Jan, gedoopt in Zwolle in de R.K. Koestraatkerk 1l.07.17l4, volgt XIVb.
3 Anna Maria, gedoopt in Zwolle in de R.K. kerk aan de Spiegelsteeg 27.05.17l9 en
begraven in Zwolle in de Grotekerk 1l.09.1794. Zij testeert in Zwolle 08.0l.1794. Haar
testament wordt aldaar geopend 10.09.1794; erfgenamen zijn de kinderen van haar
overleden broers Warner Franciscus en Arent Jan. Een Anna Maria toe Boecop wordt in
de Zwolse trouwboeken (R.K.) als getuige genoemd in 1760-1763 en 1766. Bij de laatste
aantekening over de betaling van een lijfrente op haar leven ten laste van de stad Kampen
staat dat zij in september 1794 is overleden.
4 Louis Dirk, als Ludovicus Theodorus gedoopt in de R.K. kerk aan de Spiegelsteeg in
Zwolle 24.05.172l. Op naam van hem en zijnzuster AnnaMarianamzijn vaderOl.07.1730
lijfrenten ten laste van de stad Kampen. Deze rente werd voor Louis het laatst uitgekeerd
in 1792. Zijn zuster schreefin een (bijbel ?) 'Den 7meert is mijn lieve jongste broer Louijs
Torus overleden te Swol en is s'avens bijgezet in de Groote kerke in ons eijgen graf bij
mijn lieve moeder, nr.210'102.

XIVa Warner Franciscus toe Boecop van Broekhuizen. Hij is waarschijnlijk het op
20.12.17l0 in Dalfsen R.K. gedoopte kind van de heer op Broekhuizen, overleden in
Kampen 20.03.1775 en aldaar begraven (met militaire eer) 25.03.1775, luitenant. Ver
kocht aIs meerderjarige in 1738 het leengoed De Oldenkamp+". Hij verzocht om, als
zijnde van riddermatige familie, het recht om te mogen jagen op de Veluwe. Zijn
riddermatigheid bewees hij aan de hand van stukken en copieen uit de jaren 1129-
1738104.Trouwt ten eerste in Namen 29.0l.1744 met Maria Jacoba Ricard de St. Hillaire,
geboren in Kortrijk 29.0l.1721, overleden in Huissen in 1752, dochtervan Michel Ricard
de St. Hillaire en Jeanne Francoise Marren. Trouwt ten tweede in Kampen in de R.K.
Paterskerk 19.09.1758 (ondertr. en tr. mede op het stadhuis) met Elisabeth van Elten,
gedoopt in Kampen 16.07.17l8 en aldaar begraven in de Bovenkerk 22.05.1777, dochter
van Johan van Elten en Aleida Veltman.
Uit het eerste huwelijk:
1 Hendrik Justus Michel, gedoopt in Namen 19.11.1744, voIgt XVb.
2 Jodocus Michiel, geboren in 1745 (alleen volgens v.H.).
3 Jan Baptist, geboren omstreeks 1748 en overleden (66 jaar oud) op het Kampereiland
(gemeente Kampen) in het huis van Gerrit Louws op 17.05.1814. Innocent. Hij erft van
zijn tante Anna Alexandrina Soulier de Massis, geboren Ricard, die 30.08.1792 is over
leden=".
4 Lodewijk Theodorus Johannes, gedoopt in Huissen 03.02.1750, voIgt XVc.

XIVb Arent Jan toe Boecop, gedoopt in de R.K. Koestraatkerk in Zwolle 1l.07.17l4 en
overleden in Delden 24.03.1792, luitenant (1772), kapitein (1776, 1792). Trouwt in
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Delden 08.05.1747 met Margriet Louisa Ripperbant, geboren in Wijhe 03.04.1722, aldaar
gedoopt 05.04.1722, overleden in Twello op huis Holthuys 06.03.1804 en begraven in
Delden 12.03.1804, dochter van Jan Godfried Ripperbant en Gardina Anna de Rode van
Heeckeren.
Uit dit huwelijk:
1 Johanna Maria Gerhardina Karolina, gedoopt in Delden 18.12.1746106. en aldaar
overleden op het huis Langenhorst 21.03.1780 (oud 34 jaar, 3 maanden en 14 dagen).
2 Anna Jacoba, gedoopt in Delden 01.09.1748. Jong overleden.
3 Jan Walraven, gedoopt in Delden 06.09.1750. Jong overleden.
4 Jan Walraven, geboren op huis Langenhorst, gedoopt in Delden 24.10.1751, begraven
in Zwolle in de Sint Michielskerk op 30.12.1751.
5 Louisa Antonia, gedoopt in Zwolle (geref.) 29.10.1752 en overleden in Delden op het
huis Langenhorst 07.12.1779.
6 Carel Arent Jan, gedoopt in Zwolle (geref.) 25.11.1753. volgt XVa.
7 Joost Frans, gedoopt in Nijmegen 10.11.1754.
8 Margrieta Christina, gedoopt in Nijmegen 09.11.1755.
9 Josina Walradina, gedoopt in Nijmegen 20.03.1757.

XVaCarel Arent Jan van Boecop van de Langenhorst, gedoopt in Zwolle (geref.)
25.11.1753, overleden in Twello op huis Holthuis 25.11.1812, kapitein in het regiment
Oranje-Gelderland. Trouwt in Rheden 24.08.1789 met Ernestina Lucretia van Rhede,
geboren in Twello op huis De Parkeler 28.02.1762, overleden in Twello op huis Holthuys
17.12.1837 dochter van Frederik Godert van Rhede tot de Parkelaar, drost van de Veluwe,
en Catharina Henriette van Haersolta'?'. '
Uit dit huwelijk:
1 Arent Frederik Godert Jan, geboren in Deventer 08.10 en gedoopt aldaar
18.10.1795, overleden in Utrecht 09.05. en begraven in Twello 13.05.1811.

XVbHendrik Justus Michel van Boecop, gedoopt in Namen 19.11.1744 en overleden
in Breda 12.11.1812, majoor-ingenieur, luitenant kolonel der genie. Trouwt in Breda
09.03.1778 met Geertruid Schwendler, geboren in Menen 18)0.1743, overleden in Breda
03.03.1810, dochter van Cornelis Schwendler en Geertruid Cau.
Uit dit huwelijk:
1Warner Franciscus Michiel, gedoopt in Breda 10.12.1778, zat in een verbeterhuis in
Alkmaar (1799), 2de luitenant (april 1802), naar Zuid-Afrika (okt. 1802).
2 Cornelis Gerardus Iman baron van Boecop, geboren in Breda 03.01.1781, aldaar
gedoopt 07.01.1781 en overleden in Ambt Delden op huis Langenhorst 22.02.1841,
luitenant kolonel in Franse dienst, generaal majoor der infanterie. Ridder Mil.Willemsor
de 3de klas, Ridder Ned. Leeuw.

XVc Lodewijk Theodorus Johannes baron van Boecop, gedoopt in Huissen
03.02.1750 en overleden in Breda 02.07.1830, luitenant generaal. Trouwt ten eerste in
Aardenburg 17.05.1788 met Elisabeth Berne, gedoopt in Geertruidenberg 20.05.1762 en
overleden in Utrecht 25.12.1799, dochter van Johannes Berne en Maria Louisa Catsingh.
Trouwt ten tweede in 's-Gravenhage 29.06.1801 met Louise Berne, gedoopt in Geer-
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truidenberg 16.01.1767, overleden in 's-Gravenhage 24.09.1801, zuster van zijn eerste
vrouw.
Uit het eerste huwelijk:
1 Maria Theresia Elisabeth barones van Boecop, geboren in Bourbourg bij Duinker
ken 10.08.1790, overledenin Leiden 11.12.1842. Trouwtin 's-Gravenhage 23.12.1810 met
Benjamin Vrieswijk, geboren in 's-Gravenhage 25.11.1792 en overleden in Amsterdam
17.10.1859, hypotheekbewaarder in Amsterdam, zoon van Mr.Willem Hendrik Vrieswijk
en Maria Catharina Rijsterborgh. Hij hertr. in Rotterdam 17.04.1843 met Maria Wil
helmina Ratering.
2 Zoon, geboren in Bourbourg in november 1972 en aldaar overleden in december 1792.
3 Ludovicus Theodorus Franciscus Wernardus, geboren in Geertruidenberg
16.04.1795.
Zie verder het Nederlands Adelsboek.
4 Adelide Johanna Engelina Louise, geboren in Utrecht 25.08.1797 en overleden
aldaar 03.05.1800.
5 Jean Michel baron van Boecop, geboren in Utrecht 25.08.1798 en aldaar overleden
27.06.1867, directeur der posterijen in Utrecht.
6 Henricus Justus baron van Boecop, geboren in Utrecht 15.12.1799. Zie verder het
Nederlands Adelsboek.
Uit het tweede huwelijk:
7 Elizabeth Ludovica Petronella barones van Boecop, geboren in 's-Gravenhage
05.09.1801, overleden in Haarlem 29.06.1868.

DE TAK VAN JOHAN (zie schema 3)

VIIb Johan toe Boecop, begraven in Harderwijk'!", burgemeester van Elburg 1501,
1507,1513,1514109, had in 1506 een geschil metzijn nichtAlijttoe Boecop, devrouwvan
Johan van Uterwijck, over een huis in Elburg dat Johan en zijn broers Dirk en Hendrik op
12.09.1500 hadden gekocht van Alijts broer Engbert. Hertog Karel van Gelre gaf schout
en schepenen van Elburg in 1509 bevel om Johan toe Boecop in bezit van het huis te
stellen!", Hij trouwt met Helena (of Hille) de Wolfs, dochter van Roderick de Wolfs en
Christina van Wijnbergen'!'.
Uit dit huwelijk:
1 Arent, volgt VIII
2 Bette, begraven in Harderwijk 15.07.1547, gehuwd met Aalt van Harderwijck, schepen
van Harderwijk (1555)112.

VIII Arent toe Boecop, overleden in of v66r 1563, burgemeester van Elburg. Hij is
waarschijnlijk dezelfde als Arent toe Boecop de oude, die als burgemeester van Elburg
voorkomt in 1545, 1546, 1552, 1553, 1554, 1557 en 1558. In 1556 verklaart Arent toe
Boecop de oude dat hij er niet bij was toen Arent toe Boecop de jonge wijn verkocht aan
Hans van Kynkelbach. Beide Toe Boecops worden in 1553 burgemeester van Elburg
genoemd; zij kunnen daarom geen nauwe verwantschap met elkaar hebben gehad!", Hij
trouwt v66r 07.06.1549 met Margriet van Oldenbarnevelt, overleden tussen 14.08.1594
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Van schema 1
I

Johan toe Boecop
schepen van Elburg (1501,1514)
x Helena de Wolfs

Arent
schepen van Elburg (1545, 1558)
x Margriet van Oldenbarnevelt

Bette
x Aalt van Harderwijk

Arent Johan
(1563)

Ernst
(1583, 1594,
1609)

Gerrit, tot de Kleine
Ruwenberg
x Mechtelt Spierinck
x Cornelia toe Boecop

, Hendrik
(1576, 1585)

Margriet
x Otto van Haeften

Johan
of Benevelt

Arent Helena
, 1590, doctor,
schepen van
's-Hertogenbosch

Margaretha Christoffel
tot de Kleine
Ruwenberg
, 1595

Jan
'1598

Ernst, tot de Kleine Adriaan
Ruwenberg
x A.V. von der Ehren
x C. van Merwijck

Wolfgang Charlotta Anna Catharina
Christoffel Catharina Constantia
x NN Kolbe x 1674 x 1674
x NN van Anstil J.Ph. van Bertholff Everhard van Doerne,

Reuff,heervan
Balen, baron van
Haultepenne

heer van Deurne,
Asten en Ommel

en 11.02.1598, dochter van Ernst van Oldenbarnevelt en Griete op den Dijck (of van
Meeckeren)!".
Zij werd als erfgenaam van haar vader 07.06.1549 beleend met het goed Wessinge in
Doornspijk en met het Kouwels- of Ebbenerve in Oosterwolde!",
Uit dit huwelijk:
1 Arent. Overleden in Leuven en aldaar begraven in de Sint Peterskerk!", Hij had
volgens d'A.v.G. een dochter Margriet (1598).
2 Johan. Deed 24.03.1563, na dode zijns vaders, de Ieeneed voor goederen gelegen in
Heerde en Oldebroek, aan welke goederen hij zijn moeder tuchtigt. Hij is overleden v66r
16.04.1569117.
3 Ernst. Was volgens d'A.v.G. in 1583 vaandrig van de schutterij in Eiburg. Hij doet
14.08.1594 de leeneed voor zijn moeder. In 1609werd hij door de magistraat van Eiburg
gedeputeerd naar een vergadering van te Kampen, Elburg en Hattem wonende erf
genamen van Oldebroek!". Overieden v66r 12.11.1630, wanneer zijn broeder Gerrit voor
de schepenbank van 's-Hertogenbosch diens zonen volmacht geeft om de erfenis van
Ernst te beheren (goederen in Oldebroek, Oosterwolde en aan de Zomerdijk).
4 Gerrit, volgt IX.
5 Hendrik. Genoemd als burger van Elburg in 1576. In 1585 tot arrest veroordeeld
wegens onbehoorlijke woorden tegen het Iandschapsbestuur. Hij wordt genoemd met
zijn broer Ernst 16.04.1603. Ongehuwd overleden in Elburg'".
6 Margriet, overleden v66r 01.02.1619. Zij werd als erfgename van haar moeder op
11.02.1598 beleend met het goed Wessingen in Doornspijk=",
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Trouwt met Otto van Haeften tot Putten en Puttenstein (bij Elburg), beleend in 1569,
verkoopt Lievenstein in 1570, op de Riddercedule van Veluwe in 1575, compareert nog in
1593, zoon van Willem van Haeften tot Putten en Puttenstein en Dorothea van Zoelen+",
7 Johan of Benevelt. Behalve bovengenoemde zes kinderen wordt op w.k.l. nog een
Benevelt toe Boecop genoemd, die krankzinnig is overleden. Uit de leenakten van de
Veluwe blijkt dat toen Margriet van Oldenbarneveld als erfgename van haar zoon Johan
werd beleend met diens goederen, een andere zoon Johan leenhulde deed. Misschien zijn
deze Johan en Benevelt identiek.

d'Av.G. noemt nog een dochter Anna, die non was in Elburg en in 1599 een pensioen
genoot. Waarschijnlijk heeft hij zich vergist met Anna, de dochter van mr. Arent.

IX Gerrit toe Boecop tot de Kleine Ruwenberg in Sint-Michtelsgestel'". Als mede
erfgenaam van zijn moeder op 1l.02.1598 beleend met Kouwels- of Ebbenerve in
Oosterwolde, overleden tussen 26.0l.1639 en 25.03.1642 (waarschijnlijk op
2l.12.1640)123. Trouwt ten eerste voor 1590 met Mechtelt Spierinck, dochter van Chris
toffel Spierinck tot de Kleine Ruwenberg en Margriet Coenen tot Zegenwerp!", met wie
hij in 1611 testeertl". Trouwt ten tweede, voor 06.02.1629 met Cornelia toe Boecop,
schilderes, overleden tussen 09.1l.1630 en 09.05.1634, weduwe van Roerick van Harder
wijk, dochter van Egbert toe Boecop en Mechtelt van Lichtenberg. Op 06.02.1629 gaf
jonker Gerrit van Boecop voor de schepenbank van 's-Hertogenbosch namens zijn
tweede vrouw al haar goederen aan jonker Christoffel en aan de andere kinderen van
haar man in eigendom over. Op dezelfde dag stond Christoffel het vruchtgebruik van
deze goederen gedurende hun leven aan hen af. Cornelia toe Boecop gaf haar man en
diens zonen Arent en Christoffel een machtiging om haar roerende goederen in de
Noorderlijke Nederlanden naar hun gemeenschappelijke woning Den Ruwenberg onder
St.Michielsgestel over te brengen".
Uit het eerste huwelijk:
1 Arend, gedoopt in de St. Jacobskerk in 's-Hertogenbosch 02.0l.1590. Hij is als
Arnoldus van Boecop uit's-Hertogenbosch in 1610 de artesstudie begonnen aan de
pedagogie 'het Varken' van de universiteit van Leuven. Hij behaalde in 1616 de titel I.U.L.
Tijdens zijn stu die aangeduid als Gestelensis'F. In 1624 en 1628 komt hij voor als
schepen van 's-Hertogenbosch. Hij verliet Den Bosch in 1629. In 1630 verzocht hij de
landvoogdes om te worden aangesteld tot hoofdschout van stad en meijerij van Den
Bosch. Hij deed veel voor het behoud van de katholieke eredienst in Noord Brabant.
Jonker Arent toe Boecop, der rechten doctor, als gevolmachtigde vanjonker Gerhard en
joffer Cornelia toe Boecop, begon 15.07.1630 in Kampen een proces tegen de kinderen
van Philibert de Wolffs128. Hij en zijn broer Christoffel kregen van hun vader op
12.1l.1630 voor de schepenbank van 's-Hertogenbosch een procuratie om diens goede
ren in Gelderland te beheren. Kreeg ook volmacht van zijn vader om de goederen te
beheren die deze had geerfd van zijn broer Ernst toe Boecop in Elburg129•
2 Margaretha. Stukken over betaling van de 40ste penning over goederen nagelaten
door Margaretha van Boecop uit dejaren 1666-1668 bevinden zich in het archiefvan de
heerlijkheid Asten. Misschien is zij de vrouwelijke Toe Boecop die 16.04.1666 in Sint-
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Michielsgestel is overleden!". Zij wordt met haar zuster en broers in diverse akten
genoemd.
3 Helena toe Boecop genaamd Spierinck, Zij wordt genoemd 18.09.1644, 02.10.1647
en 07.06.1649. Waarschijnlijk overleden v66r 22.11.1652131•
4 Christoffel toe Boecop tot de Kleine Ruwenberg, gedoopt in de St. Jacobskerk in
's-Hertogenbosch 25.07.1595, overleden 28.11.1668 en begraven in Sint-Michielsgestel
met de kwartieren van Boecopl van Oldenbarneveltlde Wolff/van Mekeren en Spierinck/
CoenenIMonic/van Campen. Ongehuwd. Hij werd 04.11.1638 door zijn vader gevolmach
tigd om zaken aangaande de erfenis van diens overleden vrouw Cornelia toe Boecop in
Kampen te regelen+". Als erfgenaam van zijn vader op 25.03.1642 beleend met het
Kouwels- ofEbbenerve. Zijn broer Ernst werd 01.07.1669 met het Kouwels- of Ebbenerve
beleend. In 1680 delen de erfgenamen van Christoffel en zijn broer Ernst de nagelaten
goederen in Sint-Michielsgestel, waaronder het kasteel de Ruwenberg'P,
Jonker Christoffel toe Boecop, met volmacht van zijn broer Ernst en zijn zusters
Margaretha en Helena (volm. voor schepenen van Sint-Michielsgestel 02.10.1647) ver
koopt 07.06.1649 diverse goederen te Elburg. De gebroeders Christoffel en Ernst van
Boecop, broeders van Arent en Margaretha van Boecop, verkochten 22.11.1652 goede
ren van hun overleden ouders!". In naam van zijn vader Gerrit heeft Christoffel to
Boecop op 03.02.1638 het erfhuis van (zijn oom) wijlen Ernst to Boecop in Elburg
verborgd.
5 Jan, gedoopt in de St. Janskerk in 's-Hertogenbosch 31.03.1598.
6 Ernst, volgt X.
7 Adriaan. Hij is waarschijnlijk degene die onder de ook voor zijn broer gebruikte naam
Arnoldus op 28.02.1620 aan de pedagogie 'het Varken' van de universiteit van Leuven zijn
artesstudie begon':".
Adriaan is overleden v66r 26.08.1641, want op die dag wordt zijn broer Christoffel
beleend met een door hem nagelaten tiende onder Gestel en Gemonde+",

X Ernst toe Boecop tot de Kleine Ruwenberg, heer van Birgel in het land van Gullik,
overste en kamerheer van de vorst van Neuenburg. Woonde op De Kleine Ruwenberg in
Sint-Michielsgestel. Zijn kwartieren werden opgezworen op de JiilichiBergische landdag
van 06.06.1663137.Hij laat zijn testament approberen bij de leenkamer 07.10.1676 en is
overleden v66r 25.02.1680138. Trouwt ten eerste met Anna Veronica von der Ehren,
vrouwe zu Birgell, dochter van Johan von der Ehren zu Birgel, Gelessen und Bebberhaus
en Agnes von Kolff zu Vettelhofenf". Trouwt ten tweede met Catharina van Merwijck,
overleden in 1679, dochtervan Caspar van Merwijck tot Kessel en Walrave van Stepraedt.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1 Wolfgang Christoffel toe Boecop, heer tot de Birgel. Zijn kwartieren werden opge
zworen op de JiilichiBergische landdag van 06.06.1670. Als erfgenaam van zijn vader op
25.02.1680 beleend met het Kouwels- of Ebbenerve, met welk goed zijn zuster Anna
Catharina Constantia als zijn erfgename op 08.03.1684 wordt beleend. Hij trouwt ten
eerste met NN Kolbe en ten tweede met NN van Anstil (of NN van Amstel tot Drois en
Sloebergen) welke is overleden in 1693.
2 Charlotte Catharina, gehuwd omstreeks 1674 met Johan Philip Bartholt de Ruyff,
heer van Balen en baron van Haultepennel".
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3 Anna Catharina Constantia, overleden omstreeks 1715. Maakt met haar man op
24.10.1704 voor notaris Pieter van Oudenhoven in 's-Hertogenbosch een testament. Na
de dood van haar man be leend met de heerlijkheid Asten op 21.12.1705. Zij testeert
opnieuw 01.08.1713 t.O.V.notaris Hendrik de Bije. Zij trouwt in 1674 met Everhard van
Doerne, heervan Deurne en Asten en Ommel, geboren omstreeks 1635,waarschijnlijk op
het Blokhuis te Liessel, overleden 22.02.1705 op de Kleine Ruwenberg in Sint-Michiels
gestel, weduwnaar van zijn nicht Anthonetta Ulanda van Doerne. Werd 29.01.1651 als
artesstudent ingeschreven aan de pedagogie 'de Burcht' van de universiteit van Leu
ven!", Hij deed 08.03.1684 hulde voor zijn vrouwbij de belening met het van haar broer
geerfde goed in Gelderland. Het echtpaar verkoopt dit leengoed op 06.07.1686 aan
Dibbolt Feyt, schout van Oldebroek'":

DE TAKVAN DffiK (zie schema 4)

VIle Dirk toe Boecop, lid van de Kleine Gemeente van Kampen 1510, 1516-1518, lid van
de Grote Gemeente 1519-1525, burgemeestervan Kampen 1526-1539, kerkmeestervan
het Sint Catharinagasthuis 1504, 1514, 1516, 1518, kerkmeester van het Sint Brigit
tenklooster 1520-1525, waardijn 1510-1514 en 1517-1519, overleden 03.01.1540. Van
hem wordt gezegd: Hij is d' eerste van Elburg op Campen gecomen en getimmert dat
groothuijs bij de Bovenkercke aan die oestzijt in die Oud strate, het 5 of zesde huijs aan't
hoeckhuijs, in 'tjaer 1510'143.
Hij trouwt in 1513 met Mechtelt (Mette) Kroeser, dochter van Hendrik Kroeser en
Katharina (Ulger ?).
Uit dit huwelijk:
1 Johan. Hij wordt vermeld op w.k.1. Misschien is hij de Johan toe Boecop waarvan het
begraafgeld in 1528 wordt verantwoord door de kerkmeesters van de Sint Nicolaaskerk
in Kampen.
2 Arent, volgt Vllla.
3 Egbert, volgt VlIIb.

VIlla Arent toe Boecop, geboren omstreeks 1516, overleden in 1599 en begraven in de
Bovenkerk in Kampen. Lid van de Schepenmemorie in 1538, lid van de Grote Gemeente
1559, burgemeester van Kampen 1559-1580, kerkmeester van de Sint Nicolaas- of
Bovenkerk in 1581, kerkmeester van het Heilige Geestgasthuis 1548-1558, kroniek
schrijver. Trouwt omstreeks 04.07.1541144met Agnes Morre, geboren voor 1516145• en
begraven in de Bovenkerk in 1586, dochter van Willem Morre en Margriet van der Eeckt.
Uit dit huwelijk:
1 Dirk, volgt IXa.
2 Assele. Haar vader noemt haar in zijn dagboek; zij was bij hem toen hij in 1572
gevangen zat in het blokhuis in Genemuiden'":
3 Willem toe Boeeop, J.U.D., geboren omstreeks 1544147, burgemeester van Kampen
1582-1585, overleden 21.10.1585, ongehuwd.
4Meehtelt (Mette). TrouwtmetRoerickde Wolfs, overleden v66r07.12.1584148, weduw
naar van Belia van Till, zoon van Wolf de Wolfs en Geertruid van Tweenhuisen.
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Van schema 1

Dirk toe Boecop + 1540
schepen van Kampen
x Mette Kroeser

Johan
+jong

Arent
ca 1516-1599
schepen van Kampen,
kroniekschrijver
x Agnes Morre

Egbert
ca 1518-1578
kerkmeester in Kampen
x M1echteltvan Lichtenberg

I
Catharina
+ 1595

I
Dirk Assele Willem Mechtelt Margaretha Dirk

+ 1596 doctor, x Roerik x Johan 1551-1632
x Eva schepen de Wolfs de Wolfs x Eva van

van Wijhe van Rijnevelt
Kampen,

I+ 1585

I I I I I I
Anna Willem Arent Evert Elisabeth Mechtelt

x Berend + jong 1586-1622 + jong + jong

van [ezuiet
Harderwijk

I I I
Mette Bette Cornelia

I
Margaretha
x Philibert
de Wolfs van
Westenrode

x Roerik
van
Harderwijk
x Gerrit
toe Boecop

I
Egbert

I
Johanna

I
Dirk

I
Hendrik

x Alijt van x Dirk van x Stephanie
Steenwegen Doijenburg

Johan Theodoor
x 1656 Johanna
Sophia van Uterwyck

I

Maria Mechtelt Barbara Agnes
x Stanislaw Francois
van Konierpolsky,
erfheer van Preezlaw

Eva Maria

I
Egbert

I
Maria Elisabeth
'1661
x Hendrik van Hoevel

I
Herman

5 Margaretha. Overleden 26,12.1618. Als vrouw van Johan Wolfs in juni 1585 inge
schreven als lidmaat van de gereformeerde kerk in Kampen. Testeert in Zwolle
01.07.1599 en in Kampen 16.09.1603, 19.06.1606 en 09.10.1611 als vrouw van Reinter
Gansneb genaamd Tengnagel. In het testament van 1603 benoemt zij haar zuster Mette,
de weduwe van Roerick de Wolfs en de kinderen van wijlen haar broer Dirk toe Boecop,
genaamd Arent en Anna, tot erfgenamen. Haar man krijgt het vruchtgebruik van enkele
omoerende goederen. Uit het testament dat zij in 1606 maakt, blijkt dat haar broers
dochter Anna intussen is overleden. Anna's zoon Aalt van Harderwijck wordt in haar
plaats benoemd tot erfgenaam. Deze Aalt wordt in het testament van 1611 niet meer
genoemd, zodat hij dan waarschijnlijk ook al dood is; Margaretha benoemt haar zuster
Mette en haar broeders zoon Arent in haar laatste beschikking elk voor de helft tot haar
erfgenamen. Tot haar leedwezen heeft Arent zich bij de Jezuieten gevoegd. Zij onterft
hem als hij in hun college blijft149.Zijtrouwt ten eerste met Johan de Wolfs, overleden in
1596, weduwnaar van Mechtelt de Wolfs, zoon van Wolf de Wolfs en Geertruid van
Tweenhuisen. Zij trouwt ten tweede op 10.01.1599 met Reinier Gansneb genaamd
Tengnagel, geboren omstreeks 1557, overieden 06.04. en begraven 14.04.1632 in de
Bovenkerk in Kampen, weduwnaar van Alijt van Haersolte, zoon van Otto Gansneb
genaamd Tengnagel en Alijt Stegeman. Lid van de Grote Gemeente 1585 en 1603,
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burgemeester van Kampen 1585-1600, 1604-1606 en 1608-1630, kerkmeester van de
Bovenkerk 1582-1584, 1602 en 1607, kerkmeester van de Buitenkerk in 160115°.
VIIIb Egbert toe Boecop, geboren omstreeks 1518, overleden in 1578 en begraven in de
Bovenkerk in Kampen. Hij werd in 1541 ingeschreven als lid van de Schepenmemorie in
Kampen, was kerkmeester van de Onze Lieve Vrouwekerk in Kampen 1551-1572 en kerk
meester van de Sint Nicolaas- of Bovenkerk 1573-1578.Egbert bezat huizen en landerijen in
en om Kampen, geerfd van zijn ouders. Door zijn vrouw was hij ook eigenaar geworden van
huizen in Utrecht, waaronder het huis Lichtenberg aan de Sint Janskamp, en van landerijen
in de provincie Utrecht. Als hij in Utrecht verbleef, nam hij zijn intrek in een voor hem
gereserveerd deel van een van zijn verhuurde huizen!". Hij trouwt tussen 1546 en 1549
met Mechtelt van Lichtenberg, geboren in Utrecht omstreeks 1520 en begraven in Kampen
in de Bovenkerk in 1597, dochter van Gerrit van Lichtenberg en Cornelia de Voocht van
Rijneveltl52.
Uit dit huwelijkl53:
1Dirk, voIgt IX.
2 Margaretha, overleden na 08.07.1611. Trouwt in Kampen 02.07.1577 met Philibert de
Wolfsvan Westenrode, heervan Poteghem, lid van de Grote Gemeente van Kampen in 1573,
overleden na 08.07.1611, zoon van Hendrik de Wolfs van Westenrode en Francoise van
Jausse genaamd Van Mastaing.
3 Mechtelt (Mette).
4 Bette. Peet van haar zusters zoon in 1580154• Een Bodtijn te Boecop werd in 1596begraven
in de Bovenkerk in Kampen.
5 Cornelia, schilderes, overleden tussen 09.11.1630en 25.11.1633155•Alsvrouwvan Roerick
van Harderwijck testeert zij in Kampen 08.07.1611.Haar man geeft zij de lijftucht van land in
Alendorp in het gericht van Vleuten, tot erfgenamen benoemt zij haar broer Dirk en haar
zuster Margaretha, de vrouw van Philibert de Wolfsvan Westenrode. Zijtesteert opnieuw in
Kampen op 20.07.1626;haar niet met name genoemde echtgenoot is dan absent. Zijwil dat
de kinderen van haar zusters overleden dochters Anna en Florentina in hun moeders plaats
zullen ervenl56• Zij trouwt ten eerste v66r 10.06.1601 met Roerick van Harderwijck, over
leden na 08.07.1611, en ten tweede met Gerrit toe Boecop tot de Ruwenberg, overleden
tussen 26.01.1639 en 25.03.1642,weduwnaar van Machteld Spierinck, zoon van Arent toe
Boecop en Margriet van Oldenbarnevelt.
6 Catharina (Trijntje). In 1595 begraven in de Bovenkerk'".

IXaDirkArentsz toe Boecop, ingeschreven als lid van de Schepenmemorie in Kampen in
1566.Hij werd door de vijand tussen Middelweerd en Helbergen in de IJssel gejaagd en is
verdronken omdat zijn mantel hem bij het zwemmen belemmerde. Zijn lichaam werd op
10.04.1596 uit het water gehaald en naar Zutphen vervoerd. Er waren geen tekenen van
geweld zichtbaar'". Hij trouwde in 1575 met Eva van Wijhe, overleden omstreeks 1629,
dochter van Alard van Wijhe en Alijtvan Bemmel. Als erfgenaam van haar vader werd zij in
1581 beleend met Roderinck in Vorden'I", De gemachtigde van haar en haar minderjarige
kinderen (volmacht te Zutphen 22.06.1596) verkoopt 07.10.1597 onroerend goed in Kam
pen'". Haar kinderen en kleinkind sterven v66r haar, want in 1629 ishaar neef Gijsbert van
Wijhe haar erfgenaam'".
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Uit dit huwelijk:
1 Anna, overleden v66r 19.10.1606; haar zoon Aalt van Harderwijk wordt op die datum
genoemd als erfgenaarn van haar broer Arent. Trouwt in Zutphen 19.10.1604 (ondertr. in
Harderwijk 23.09.1604) met Berend van Harderwijck, zoon van Jacob van Harderwijk en
Margaretha van Hackfort'".
2 Willem,jong overlcdcn'?', Misschien is hij de zoon van Dirk toe Boecop, die in 1599werd
begraven in de Bovenkerk.
3Arent, geboren24.06.1584164. Hij testeertvoor schepenen van Kampen 19.10.1606waarbij
hij Aalt van Harderwijck, de zoon van wijlen zijn zuster tot erfgenaarn benoemt, zijnmoeder
Eva van Wijheechter de lijftuchtI65.Wordt genoemd met zijnmoeder in 1615166.Studeerde in
1605(oud 20jaar) onder rector Jacobus Arrninius aan de universiteit van Leidenl67.Hijwerd
jezuiet en is overleden of begraven op 19.02.1622in de Sint Andreaskerk in Keulen, na te zijn
vergiftigd'". Zijn tante Margaretha toe Boecop stelt in haar testament van 09.10.1611 tot
haar leedwezen vast dat haar broeder Dirks zoon Arent zich bij de Jezuteten heeft begeven.
Zij onterft hem als hij in hun college blijftl69.
4 Evert.
5 Elisabethl7o.

IXb Dirk Egbertsz toe Boecop, geboren in 1551,overleden in 1632of 1634en begraven in
Utrecht-", Trouwt (ondertr. te Utrecht 12:10.1587) met Eva van RijneveIt, geboren in
Utrecht, dochter van Gerrit van Rijnevelt' 72.
Uit dit huwelijk:
1 Mechteit, overleden in mei 1598.
2 Egbert, voIgt X.
3 Johanna, geboren omstreeks 1592 en overieden in het kraarnbed in november 1610.
Trouwt in Utrecht 20.0l.1610 met Dirk van Doijenburg, zoon van Caerl Stuer en Elisabeth
van Doijenburg. Dirk is hertrouwd met Johauna Holl173. .
4 Dirk, overleden in Utrecht (12.1l.1632 ?). Misschien is hij de NN toe Boecop, zoon van
Dirk en Aafgen van Rijnevelt, die studeerde te Leuven. Hij trouwde in 1614 met het
burgerrneisje Stephanie, die in 1612 een kind van hemter wereld had gebracht. Zijn ouders
waren tegen op het huwelijk!".
5 NN van Boecop. Een Hemyckvan Boecop,luthers, zoon van een halfbroervan Egbert van
Boecop, was in 1647mede-ondertekenaar van de huwelijksakte van Egberts dochter Maria
Mechtild.

X Egbert (of Jacob Egbert) toe Boecop tot Mullingen, overieden 2l.11.1653 en
begraven in de Buurkerkin Utrecht. Trouwt in Utrecht 29.01.1614metAlijt van Steenwegen
uit Loenen, overleden 30.11,1657, begraven in de Buurkerk, Zij testeren in Utrecht
30.03.1626 en 16.02.1650175.Zij geeft 22.12.1653 als weduwe een volrnacht aan dr. Johan
Veen om haar zaken in Kampen te regelen!",
Testament van de edele en erentveste jonker Egbert van Boecop en zijn vrouw juffr. Alijdt
van Stenwegen, tegenwoordig wonende binnen Utrecht aan de Nieuwe Gracht over het St.
Janskerckhoff, op de hoek van de Nobeistraat, in hun huis genaarnd 'Lichtensteijn'. Hun
octroij om te testeren hebben zijvan het Hofvan Utrecht op 3l.03.1626 gekregen. Zijwillen
begraven worden in hun kelder in de Buurkerk, onder de blauwe, bewerkte zerk. De arrnen
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krijgen 100 carelsguldens. Over en weer geven zij elkaar de lijftucht van hun bezittingen. Hun
rebelerende dochter, joff. Eva Maria van Boecop is's nachts met al haar goederen, kleren en
juwelen uit hun huis geslopen en is met haar vaders dienstlmecht Gourt Jochemsz, die haar
heimelijk had verleid, weggelopen. Zij wordt onterfd en krijgt na de dood van de langstleven
de van haar ouders slechts 300 carelsguldens per jaar, zolang zij daarna leeft. Erfgenamen:
Hun drie andere kinderen, t.w. Johan Theodoor, Maria Mechtelt en Barbara Agnes. Enige
zoon Johan Theodoor krijgt de heerlijke goederen, het leen in Lierbroek in de buurtschap
Zuithem in Zwollerkerspel en het leengoed in de buurtschap Steijgeren in OmmerkerspeL
Verder erfpachten in Alenderp, Gijltiensderp, Thienhoven en Hagensteijn in de provincie
Utrecht, het ouderlijk huis Lichtensteijn op de hoek van de Nobelstraat met de annexe
woningen e.d., kelders e.d., op de Nieuwe Gracht tegenover het St. Janskerkhofte Utrecht.
Verder de bibliotheek met latijnse, duitse, en franse boeken, en zijn vaders schuldboeken en
renteboeken. Ook alle schilderijen 'die bij sijn sal. grootmoeder Van Lichtenberch selffs
gedaan sijn', het kunstig gesneden christusbeeld met het ebben kruis, zijn zegel en zijn fijne
granaet pitzier. Ook de huizinge en hofstede Halenhoff, met de tuinen, weide, hooiland, e.d.,
gelegen in Gyltiensderp. Dit moet hij uit de boedel kopen. Vervolgens de aanpart in de hove
lands genaamd Lichtenberch, gelegen in Alendorp, onder het gericht van Vleuten, etc.,
annex het voornoemde erfgoed. Ook 20 morgen bouwland te Oudenrhijn, etc., bij de Meern.
[dit gaat nog bladz. lang door] Verder in de affgegraven bovenlotinge van het vrij, edel, eigen
goed en erf Den Brink, het enige [allodiale goed] op de stad Campens eiland, recht tegenover
de stad Graihorst, met aanwas, visserij en toebehoren. Met een oprechte nakoop aan de
benedenlotinge, volgens de eigendomsbrieven die daarvan zijn. Verder de helft van land in
de Oosterhoek van de Oostermate in de Asschet, in het ambt van Genemuiden. De belenders
en eigenaars van de andere helft zijn de erfgenamen van zaliger Aernt ten Boecop. Verder
land in Zallickerbroeck [namen en belendingen genoemd]. De wederhelft hiervan is in 1604
verkocht aan de pachters. [Ook ander land in Zalk genoem]. Verder krijgt hun zoon dat wat
door hun zaliger moeije Cornelia van Boecop in Kampen per testament is gegeven. Te Z3.lk
Kijk in de Pot, te Kampen een erftins uit Den Sulveren Helm, nu geheten Den Cuelschen
Dom, onder de Clocke. [Etc., etc.] Daarna hun dochters Maria Mechtelt (de oudste) en
Barbara Agnes. Zij krijgen o.a. de hofstede Boechops Elst te Zuilen, [etc.] en goed te Zeist,
Veecaten, Thienhoven, Goije, Vianen, [etc.] De oudste dochter Maria Mechtelt is gehuwd
met de welgeboren heer Stanislay Francois G. van Konierpoli Konierpolsky, frij erfheer van
stad en slot Preezlaw met de dorpen Leter, Podole, Przedborzs, Meczisczov, Pustkow, etc.,
bij Cracow in het koninkrijk Polen. Zijn ouders hebben hem bij akte van donatio inter vivos
100.000 gulden gegeven. Als hun kinderen sterven zonder wettige nakomelingen zullen de
goederen erven op de oudste nakomeling van de vijf gebroeders, t.W. zaliger Arnt, Jan, Dirk,
Gerrit en Hendrikvan Boecop, die gescheiden zijn op St. Remigiusdag anno 1495. Dus op de
oudste in de bloede van het stamhuis en de naam van Boecop, die dan leeft. Hun stamgoed
tot op de huidige dag is de 'furstenhoffMullingen' bij Elburg in Gelderland. Op manshoofden
geen vrouwenhoofden van de genoemde oudste broeder van zaliger Arnt van Boecop, of
decenderende op die nu levende comparanten. Aan de testators neven, jonker Johan van
Boecop, drost van de hoogheid Wisch, wonende Ter Burch, en Henrick van Boechop tot
Campen, en hun erfgenamen. Hun beide voornoemde neven benoemen zij als executeurs
testamentair. Utrecht 16.02.1650.
[Dit testament beslaat 19 bladzijden!]
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Uit dit huwelijk:
1 Johan Theodoor, geboren in Utrecht, volgt XI.
2 Maria Mechtelt, geboren in 1622 en begraven in Kampen in de Bovenkerk 18.09.1699. Zij
testeert 02.04.1660 en benoemt haar broer Johan Theodoor en haar zuster Barbara Agnes
tot ertgenamen'". Als weduwe Kooninghspoolsky testeert zij in Kampen op 19.02.1697 en
benoemt tot eIfgenamen de vijf kinderen van wijlen haar nicht Maria Elisabeth toe Boecop,
in leven vrouw van Hendrik Arent van Hoevel tot Hoijckinck'". Zij trouwt te Utrecht
26.01.1647 (huw.voorw. t.O.V.notaris te Utrecht 07.01.1647 en ondertrouwvoor schepenen
te Utrecht 23.01.1647179) met Stanislaw Francois van Koniecpolski, graafvan Konierpole,
vrij ertheer van stad en slot Preezlaw (Breslau) met de dorpen Leter, Podole, Przedborzs,
Meczisczov, Pustkow, etc., bij Cracow in het koninkrijk Polen. Bij testament van 06.10.1663
legateert hij aan zijn vrouw 110.000 gulden'f". Maria Mechtelt woont als douariere Co
nincxpoolsky (1687) aan het Mariakerkhof in Utrecht. Aan Petronella Korronska, die met
haar uit Polen is gekomen, legateert zij een jaargeld van 25 gulden.
3 Barbara Agnes. Zij testeert 21.02.1665 en benoemt haar naaste verwanten tot erf
genamen!".
4 Eva Maria. Wordt in het testament van haar ouders van 16.02.1650 onterfd en krijgt
slechts een jaargeld van 300 gulden omdat zij was weggelopen met Gourt Jochems, haar
vaders knecht.
5 Doodgeboren kind, aangegeven in 1624.

XI Johan Theodoor toe Boecop tot Lierderholthuis. Geboren in Utrecht, overleden in
1696. Hij werd in februari 1655 ingeschreven als medisch student aan de universiteit van
Utrecht'I". Trouwt alsjongeman van Utrecht in Kampen in de RK. Paterskerk 11.10.1656
(ger.ondertr. in Kampen 05.09.1656 en in Utrecht 27.09.1656) met Johanna Sophia van
Uterwijck, geboren in Kampen omstreeks 1629, dochter van Herman van Uterwijck tot
Lierderholthuis en Elisabeth Morre.
Het echtpaar maakt 30.10.1693 in Heino op het Lierderholthuis een besloten testament en
benoemt daarin de kinderen van hun overleden dochter Maria Elisabeth tot erfgenamen,
Het besloten testament dat zij tevoren hadden gemaakt voor de schout van Kamperveen
herroepen zijl83.
Uit dit huwelijk:
1 Egbertns, gedoopt in Kampen in de RK. Paterskerk 13.05.1660.Hij leeft nog 21.02.1665,
wanneer zijn tante Barbara Agnes hem in haar testament noemt.
2 Maria Elisabeth, gedoopt in Kampen in de RK. Paterskerk 03.05.1661en overleden v66r
10.10.1693184•Trouwt in Kampen in de RK. Paterskerk 01.08.1686met HendrikArnold van
Hoevel tot Hoijckinck, overleden v66r 23.05.1714, jagermeester van de Prins van Oranje,
later van de koning van Engeland, zoon van Thomas van Hoevel en Geertruit van Bronck
horst'".
3 Hermannus, gedoopt in Kampen 23.09.1671.

DE TAK VANHENDRIK (zie schema 5)

Vlld Hendrik toe Boecop, overleden tussen 20.06.1544 en 24.08.1546.Genoemd met zijn
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broers Johan en Dirk in het geschil dat zij in 1506 hadden met hun nicht Alijt toe Boecopv",
Hij kreeg in 1492 van zijn vader erven, land en tienden (leengoed) gelegen in Oldebroek,
nabij Mullingen. Hij werd hier het laatst mee beleend 20.06.1544; zijn zoon Johan werd er als
erfgenaam van zijn vader mee beleend op 24.08.1546187. Hertog Karel van Gelre beveelt op
20.11.1526 de burgemeesters van Elburg zich te houden aan de remissie, verleend aan
Henrick die Boekop, wegens de doodslag op Lambert Franckes". Hendrik ismet zijn broer
Dirk, die in 1539 zijn gemachtigde is in Kampen (volmacht verleend te Elburg) mede
erfgenaam van Jacob van Holtsende+". Hij trouwt met Susanna van den Vene, overleden
tussen 15.09.1564 en 06.12.1569, dochter van Evert van den Vene, burgemeester van
Kampen+",
Uit dit huwelijk'?'.
1Arent. Commandeur van's Herenlo. Zijnwapen was het kruis van de Duitse orde met een
hartschild waarin het wapen Toe Boecop'".
2 Johan, volgtVlII
3 Gerrit, overleden v66r 03.11.1580 en begraven in de Sint Nicolaas of Bovenkerk in
Kampen in 1580193•Hij woonde in 1553 in Elburgl94. Ingeschreven als lid van de Schepen
memorie in Kampen in 1566, kerkmeester van het Sint Geertruidengasthuis 1579-1580.
Trouwt ten eerste v66r of omstreeks 1559 met Anna Pannekoek, dochter van Johan (of
Maurits) Pannekoek en Geertruit van Brienen!". Trouwt ten tweede v66r 27.06.1570 met
Bette Leusse Johansdochter, overleden na 25.10.1610.Zijwerd 25.12.1597ingeschreven als
lidmaat van de gereformeerde kerk van Kampen en woonde in een huis Achter de Nieuwe
Muur196.
Uit het eerste huwelijk een dochter Johanna toe Boecop, geboren omstreeks 1559,
overleden (oud 64 jaar) op 18.06.1623 en begraven in de Bovenkerk in Kampen. Gerefor
meerd lidmaat in Kampen 27.09.1618. Zij trouwt 22.04.1582 met Johan Witten, geboren
29.01.1558, overleden 23.11.1615 en begraven in de Bovenkerk in Kampen, burgemeester
van Kampen 1585-1599, rentmeester van Salland 1599-1615, zoon van Ernst Witte en
Geertruid toe Boecop!",
4 Fenne. Ongehuwd. Zijwordt genoemd 15.09.1564,06.12.1569, en 27.06.1570198.

5 Bette, testeert als weduwe 23.06.1599 en 19.03.1606199.Trouwt in 1548 (huw.voorw. op
Sint Andriesavondjf", met Lodewijk Voome, overleden v66r 09.06.1576, lid van de Grote
Gemeente 1550-1555,kerkmeester van het Sint Brigittenklooster 1552-1554,burgemeester
van Kampen 1555-1571, zoon van Lodewijk Voome en Elisabeth Gheye.
6 Anna, overleden na 03.11.1580,wanneer zij haar broer Johan en haar neven Voome een
volmacht geeft/". Zij trouwt v66r 15.09.1564 met Jacob Duisterbeke, burgemeester van
Zwolle,cameraar (1570), testeert 20.03.1570,geeft zijn vrouw het huis en enig ander goed in
lijftucht maar benoemt zijn zuster Mechtelt Duijsterbeecke tot erfgename202.
7Alijt.Kloosterlinge te Elburg. Zijwordt genoemd met haar zuster Fenne.

VIII Johan toe Boecop, overleden in 1582 en begraven in de Bovenkerk in Kampen. Hij
werd in 1553in de Kamper Grote Gemeente gekozen, maar niet geaccepteerd omdat hij nog
geen burger was. Met zijn zoon burger van Kampen geworden in 1565. In 1561 lid van de
8chepenmemorie, kerkmeester van Sint Catharinagasthuis 1566-1570,van de Sint Nicolaas
kerk 1571-1572en 1579-1580,van Onze LieveVrouwekerk 1581-1582.In 1573opnieuwinde
Grote Gemeente gekozen. Burgemeester van Kampen 1573-1578, weer in de Grote
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Van schema 1

Hendrik toe Boecop
+ ca 1545
x Susanna van den Vene

Arent Johan Gerrit Femme Bette Anna Alijt
commandeur + 1582 + 1580 x 1548 x Jacob non in Elburg

van schepen van x Anna Pannekoek Lodewijk Duisterbeeck
's-Herenlo Kampen x Bette Leusse Voorne

X Johanna Voorne

Hendrik
+ 1636
x Rense Berners

Geertruid
x Hendrik Knoppert
x Coenraad Coenders

Elisabeth
x Egbert Morre

Alijt Johanna
x Johan van ca 1559-1623
Uterwyck x 1582

Johan Witten

Johan Geertruid
x Reinier Swaefken

Elisabeth
x Hendrik van Hoen

Gemeente (voor het Horstespel) in 1580.Hij trouwt (waarschijnlijk v66r 1553)met Johanna
Voome, begraven in de Sint Nicolaas- of Bovenkerk in Kampen in 1570, dochter van
Lodewijk Voome en Elisabeth Gheye.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik, volgt IX.
2 Geertruid, overleden na 08.10.1598, wanneer zij als vrouw van hopman Coenn een
testament maakt''", Zij trouwt ten eerste v66r02,11.1575 met de licentiaat Hendrik Knop
pert, geboren in 1537,student in Keulen, Leuven, Parijs, Orleans en Bourges, burgemeester
van Zwolle (1565), overleden in 1587, zoon van Herman Knoppert en NNvan Ittersum204,

Trouwt ten tweede in Zwolle 03.10.1591 met hopman Coenraad Coenders, geboren in
Steenwijk, weduwnaar van Christina de Goijer. Hij hertrouwt in 1601 (ondertr. Zwolle mei
1601) met Judith ter Bruggen de weduwe van Frans Steenbach.
3 Elisabeth, overleden aan de pest in juni 1599
Trouwt v66r 12.12,1576met Egbert Morre, overleden 20.10.1584, lid van de KleineGemeen
te 1577-1579,van de Grote Gemeente 1580, kerkmeester Van het Minderbroedersklooster
1578-1580, burgemeester van Kampen 1580-1581, zoon van mr. Egbert Morre en Mette
Kroeser.
4 Alijt, overleden v66r 0l.06.1630, trouwt in Kampen in 1586 (ondertrouw mede te Zwolle
augustus 1586)metJohan van Uterwijck, overleden v66r 0l.06.1630, zoon van Hendrikvan
Uterwijck en Geertruid Waijer05•

IX Hendrik toe Boecop, begraven in de Bovenkerk in Kampen 08.12.1636,Werd met zijn
vader burger van Kampen in 1565.Hij testeert in Kampen 09.02.1629en benoemt zijn beide
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dochters tot erfgenamen, Zijnzoon Johan, die geen goed 'nut ende oirbaer' is, krijgt in plaats
van de legitieme portie eenjaargeld van 30 gulden. Over de leengoederen was al eerder een
verdrag gemaakt'?'. Hij stelt wegens zijn hoge ouderdom op 01.06.1630Hendrik Knoppert
aan tot momber over de kinderen van wijlen Hendrik van Uiterwijck enwijlenjoffer Johanna
van Deuthecem, waarvan Hendrik oudoom iS207.Hij trouwt met Rense Berners, overleden
28.08.1603en begraven in de Bovenkerk in Kampen, dochter van Geert Berners en Johanna
van Holthuizerr'".
Uit dit huwelijk:
1 Johan, overleden in 1643.
De Raad van Kampen stelt Johan toe Boecop op verzoek van zijn vader Hendrik toe Boecop
op 09.12.1630onder curatele. Johan gedraagt zich als iemand die zijn zinnen niet machtig is,
door te vloeken, zweren, drinken en klinken, spelen en andere ongeregeldheden. Het goed
dat hem is aangestorven van zijn moeder, oom en tante verpandt hij, leggende zijn geld op
zware rente en stapelende schuld op schuld. De Raad benoemt zijn vader als curator. Hij
wordt als erfgenaam van zijn oom Herman Berner op 17.10.1636 beleend met het goed
Hoenkinck in de buurtschap Vierakker in het kerspel Wamsveld. Met dit goed wordt zijn
zuster Geertruijd, als zijn erfgename (!), beleend op 07.07.1640209.
2 Geertruid, overleden tussen 15.09.1652 en 02.11.165921°.Trouwt v66r 09.02.1629 met
Reinier Swaefken tot Gruyterinck, overleden tussen 06.11.1667 en 02.05.1678, zoon van
Gerrit Swaefken en Berta van der Capellen+'. Beleend met Hoenkinck 02.11.1659.
3 Elisabeth, overleden v66r 17.12.1636.Trouwt met Hendrik van Hoen, drost van Anholt''",
zoon van Bruyn van Huris en Geerytruit Lansinck.

DE TAK HARSELO (zie schema 6)

Vb Gerrit toe Boecop tot Harselo, overleden v66r 1442. Na overdracht door zijn vader
Arent werd hij in 1424beleend met een en (later weIHermans erve genoemd) in Oosterwol
de. Zijnzoon Udo werd er als zijn erfgenaam mee beleend in 1441213.Gerrit was betrokken bij
de regeling van de Ridderschap van de Veluwe in 1436en wordt in dat jaar gerichtsman van
de Veluwe genoemd. Trouwt met Margriet van Heerdt (of Van Hierd)214.
Uit dit huwelijk:
1Udo, voIgt VI.

VIUdo toe Boecop tot Harselo werd als erfgenaam van zijn vader Gerrit in 1441beleend
met diens leengoed in Oosterwolde, waarmee hij in 1449, 1465, 1473, 1481 en 1492 werd
herbeleend. Zijn zoon Arent werd als zijn erfgenaarn met het goed beleend op 09.02.1516.
Udo, die niet voorkomt op de riddercedule van omstreeks 1460, bleefin 1472 trouwaan
hertog Arnold. Hij trouwt met Geertruid van Delen, dochter van Daem van Delen en Margriet
van Polanerr'".
Uit dit huwelijk:
1Arent, voIgt VII.
2 Margriet, trouwt met Cornelis van Brakel tot Kermesteyn, overleden in 1562, lid van de
Ridderschap van Nijmegen, zoon van Johan van Brakel en Catharina van Leefdael''".

VII Arent toe Boecop tot Harselo werd als erfgenaam van zijn vader Udo op 09.02.1516
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beleend met het leengoed in Oosterwolde; hij vernieuwde de leeneed 18.09.1538. Zijn zoon
Johan werdals zijn eIfgenaam met het goed beleend op 22.05.1544. Arent gaf geld voor een
stichting in de kerk van Bennekom (1510), was magescheidsvriend voor Joost van Baesen
(1523), leengetuige van het huis Leede (1539), in de Ridderschap van de Veluwe, onder
tekende mede de aanname van de hertog van Cleeftot hertog van Gelre (1538), aanwezig op
de Gelderse landdag (1539) en gedeputeerde (1543), zijn naam komt voor in het gericht
sprotocol van Ede van de jaren 1544 en 1547, overleden v66r 22.05.1544217. Trouwt met
Gerberich van Lennep, dochter van Johan van Lennep en Catharina van Heerdt/",
Uit dit huwelijk:
1 Udo. Hij komt voor in de protocollen van het gericht van de Veluwe (1545, 1547) en voert
in 1552 een proces in Ede
2 Johan, volgt ViII.
3 Geertruid, overleden 17.11.1596 en begraven in Harderwijk. Trouwt met Ernst Witte,
overleden 10.05.1584 en begraven in Harderwijk, zoon van Hendrik Witte en Johanna van
Wijnbergen. Hij was burgemeestervan Elburg 1578-1583. Tijdens het begin van de opstand
vluchtte hij met anderen op het huis Den Ham bij Laar (1568) omdat hij door Alva was
ingedaagd. Compareerde op land- en kwartierdagen (1579, 1581). Zijn naam komt voor op
de lijst van 1586 van de Ridderschap van de Veluwe, maar hij werd niet verschreverr'".
4 Alijt, overleden 06.11.1592. Zij deed 07.12.1591 een schenking aan het weeshuis in Tiel.
Trouwt ten eerste v66r 1545 met Sweder van Brakel, overleden 03.12.1561, burgemeester
van Wageningen, zoon van Jasper van Brakel en Alijt Jacob Rutgersdochterf", Trouwt ten
tweede in of na 1582 met Arnt de Cock van Opijnen, overleden in Tiel 10.05.1604, burge
meester van Tiel, lid van de Ridderschap van Gelre, kwartier van Nijmegen, weduwenaar van
Alijt van Brakel, eerder van Barbara van Middachten, zoon van J ohan de Cock van Opijnen
en Rembolda Jacob Rutgersdochter. Hij hertrouwt in Tiel 28.04.1604 met Anna Piec~21.

VIII Johan toe Boecop tot Harselo werd als erfgenaam van zijnvader Arent op 22.05.1544
beleend met het en in Oosterwolde; in 1556vernieuwde hij de leeneed. Als zijn eIfgenaam
werd zijn zoon Zeger op 06.03.1572 met het goed beleendf", Johan komt voor op de
riddercedule van deVeluwe (1555,1565, 1570,1579),woonde in Ede (1555,1570), komtvoor
op de uitzetting van Ede (1558, 1564, 1570), gedeputeerde van de Veluwe (1563, 1564),
tekent het reces van 1560en van 1564,komt op de daring in 1565en wordt in 1562momber
en naaste bloedverwant genoemd van de kinderen van Dirk van Malburg en Elisabeth van
Lennep. Hij trouwt in 1557met Elisabeth van Arnhem, geboren in 1536,overleden in 1587en
begraven in Bennekom, dochter van Zeger van Arnhem tot Kernhem en Anna Bentinck tot
L00223.
Uit dit huwelijk:
1 Arent, overleden 21.03.1600, begraven te Bennekom. Op zijn grafzerk werden zijn acht
kwartielWapens gehouwen. Hij komt voor op de riddercedule van de Veluwe 1586-1599
2 Zeger, volgt IX.
3 Gerberich. Zijwordt niet genoemd in de akte van deling van 18.04.1588224•

4Anna, overleden 16.09.1612en begraven in Bennekom. Op haar grafzerk werden haar acht
kwartierwapens gehouwen. Zijtrouwde met Wijnand van Salland, begraven in Bennekom, in
de ridderschap van de Veluwe, 1618, zoon van Cornelis van Salland en Derica van Gendt.
Wijnand hertrouwt met Geertruid (of Gerborch) van Lynden225.
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Van schema 1

Gerrit toe Boecop tot Harselo
+ 1448, x Margriet van Heerdt

I
Udo toe Boecop tot Harselo
(1460,1472)
x Geertruid van Delen

r
Arent toe Boecop tot Harselo
+ 1548, x Gerberich van Lennep

Margriet
x Comelis van Brakel

Udo
(1545, 1552)

Johan toe Boecop tot Harselo
x Elisabeth van Amhem

\

Geertruid
+ 1596
x Emst Witte

Alijt
x Sweder van Brakel
x Amt de Cock van Opijnen

I
Zeger toe Boecop tot Harselo Gerberich
+ 1604, x Stijne van Brempt

Anna
+ 1612

I
Margriet
+ 1630

I I
Maria Johanna Clara Uda

Arent
+ 1600

x Wijnand x Dirk
van Sail and van Dorth

Elisabeth' 1602
x Gaston Lanan
x Hendrik van Eck

Agnes toe Boecop tot Barlham
en Harselo • 1603

Wijnand van Salland de oude en zijnvrouw Anna toe Boecop werden, zoals bij deling in 1570
door haar ouders en later, namelijk op 18.04.1588, door de broers en zusters Arnt, Seger,
Anna, Margriet, Johanna, Clara en Odilia was overeengekomen, beleend met het elf in
Oosterwolde. Wijnand en Anna belijftuchtigen elkaar over en weer aan dit leengoed. Als
elfgename van haar zuster Anna werd Margriet toe Boecop, de vrouwvan Dirkvan Dorth, op
02.12.1614 met het goed beleendf".
5 Margriet, geboren omstreeks 1569, overleden in Arnhem 11.05.1630 (oud 61 jaar). Zij
werd als elfgename van haar zuster Anna op 02.12.1614beleend met het elfin Oosterwolde.
Zij trouwde in 1599 met Dirk van Dorth, heer van Rosendaal, geboren omstreeks 1574,
overleden in Heerde 11.11.1629(oud 55jaar), lid van de Ridderschap van Veluwe 1602-1619,
zoon van Dirk van Dorth en Ermgard van Vorderr'".
6 Maria, ongehuwd. Zijwordt niet genoemd in de akte van deling van 18.04.1588.
7 Johanna, ongehuwd overleden na 30.04.1606228•

8 Clara, ongehuwd. Zij leeft nog op 30.04.1606229.

9 Odilia, ongehuwd.

IX Zeger toe Boecop tot Harselo werd als minderjarige onder hulderschap van Johan van
Brakel op 06.03.1572 als elfgenaam van zijn vader Johan beleend met het elf in Oosterwol
de. Hij is overleden v66r 31.07.1604,want op die datum worden zijn dochters Lijsbe1jenen
Agnesken genoemd als zijn elfgenamen. Zeger werd begraven in de kerk van Bennekom; op
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zijn grafzerk werden zijn vier kwartierwapens gehouwen. Hij compareerde nog in 1603 in de
Ridderschap van de Veluwe. Hij trouwt met Adelheid van Brempt, overleden in 161823°,
dochter van Engelbert van Bremt tot Vlaesraed en Agnes van Broeckhuisen van Barlham.
Adelheid hertrouwde met Reinier van der Hell.
Het leenerf in Oosterwolde werd door Adelheyt van Brempt namens haar beide dochtertjes
op 29.06.1605 opgedragen aan Wijnand van Salland en zijn vrouw Anna toe Boecop, die er
mee werden beleend.
Kinderercf"
1Elisabeth, geboren in 1602.Trouwt in 1617tegen dewilvan haar familie met de Fransman
Gaston de Lambert, heer van Esquirs, officier (ritmeester, luitenant kolonel) onder
Maurits en Frederik Hendrik van Nassau. Hij deed als man en momber van zijn vrouw de
leenhulde voor Harselo 11.05.1620.Hij is omstreeks 1622 overleden. Op 22.12.1620 schonk
zijn vrouw, die stervende was, hem het vruchtgebruik van al haar bezittingen. Haar moeder
Aleid van Brempt, weduwe Van der Hell, en haar zuster Agnes toe Boecop waren daarbij
aanwezig''".
2 Agnes toe Boecop van Barlham en Harsselo, geboren in 1603.Zijwerd op 01.08.1628
beleend met het elf in Oosterwolde dat in 1605was overgedragen aan haar oom en tante
Wijnand van Salland en Anna toe Boecop. Trouwt (huwelijkse voorwaarden gemaakt op
27.04.1621en ondertr. in Zutphen 06.05.1621met attestatie naar Doetinchem) met Hendrik
van Eck tot Medler en Wallen (en Harselo), overleden 12.01.1655, burgemeester van
Zutphen (1621), schout van Zutphen (1634), geadmitteerd in de Ridderschap van Zutphen
1622-1654 en gedeputeerde naar de Staten Generaal, zoon van Joachim van Eck en
Elisabeth van der Wijck.Hendrik van Eck is hertrouwd met Beatrix van Schagen, weduwe
van Jacob Frederik van Sevender, dochter van Albert van Schagen en Theodora van
Duvenvoordef".

NOTEN

1. Over deze Arent toe Boecop en zijn tijd schreefwijlen Dr. C.N. Fehrmann in deKamper Almanak
1971/72 een boeiend artikel.

2. Als bijlage opgenomen in: Uittreksels uit het dogboek uan.Arent toe Boecop, uitgegeven in 1862
door de Vereniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.

3. W. Wijnaendts van Resandt. Van Boecop, Proeve van stamreeks en fragment-genealogie. In:
Inventaris van hetjamiliearchiejVan Boecop, 1518-1926 Cs-Gravenhage, 1988).

4. W.Wijnaendts van Resandt, De eerste generaties van het geslacht van Boecop, inDe Nederland
sche Leeuw, jaargang 1927.

5. J. Bartens S.J.,Ret proces vanjonker Arent thoe Boecop S.J.,hagiograaf en martelaar. In:Archiej
voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland, derde jaargang, 1961.

6. Voor de inlichtingen betreffende deze huizen ben ikdank verschuldigd aan de heer A.J.Mensema
in Zwolle.

7. R.A.K, inv.nr.24, fo1.197,18.07.1620.
8. WA Fasel, De bestuurlijke verhouding tussen stadsbestuur en geestelijke instellingen te Kampen,

in: Kamper Almanak 1967/68.
9. OAK, inv.nr.37, fo1.l22v, OAK, inv.nr.38, fo1.l61v, OAK, inv.nr.41, fol.l9v, OAK, inv.nr.43.
10. Dr. J.S. van Veen, Een onbekend Geldersch kunstenaar, in Bijdragen en Mededelingen Gelre,

1924, blz.l57, en 1926, blz.55.
11. Zie: Jaarboek CentraalBureau voor Genealogie, 1957, blz.66.
12. Zie: Mr. W.J. baron d'Ablaing van Giessenburg, De Ridderschap van Veluwe Cs-Gravenhage),

1859,blz.l00, 170, 171,215,242,244,262.

159



13. De Nederlandse Leeuw, jaargang 1927, kolom 193-202. Zie ook Nederiands Adelsboek, jaargang
1940, blz.320 e.v.

14. Zie d'Av.G. en noot 1.
15. Archief Zutphen, handschriften van Gerhard Kreynck, inv.nr.25: Amt toe Boecop, amptman en

richter in Veluwe 1390, 1396, 1397,wordt tevens rentmeester genoemd in 1396. P.Berends, Het
oud-archief der gemeente Harderwijk. (Harderwijk, 1936), (Voortaan genoemd O.A.H.) regest
nr.1l4, Hij wordt hierin ambtman in de Veluwe genoemd, 02.10.1393. Oud Archief Kampen
(voortaan O.A.K), inv.nr.7, fol.45v, rentmeester in Veluwen, fo1.83,rentmeester en richter van
Gelderland, 1396.

16. Mr.J .J.S.Baron Sloet en Dr. J .S.vanVeen,Register op de Ieenokteboeken.van het vorstendom Gelre
en het graafschap Zutphen. Het kwartier van Arnhem (Gouda, 1917). (Voortaan genoemd:
Leenakten, kwartier van Arnhem), blz.185.

17. Volgens w.k1 heette zij Geertruid van Bronkhorst, dochter van Willem, heer van Bronkhorst en
Borculo en NNvan Aller, en volgens v.H. Bertrudis van Bronkhorst Willemsdochter. d'Av.G. zegt
dat zijGeertruid heette en in een akte van 1400wordt genoemd. Hij zegt ook dat volgens 'anderen'
de eerste vrouw van deze Arent Bemtje van Bronckhorst heette en dat zij een (bastaard)dochter
was van heer Willemvan Bronckhorst en NNvan Meurs. Als tweede vrouw noemen 'de anderen'
Salome, overleden in 1439, eerder weduwe van Lubbert Budel. d'Av.G. denkt dat er veel ver
warring over de juiste generatie-indeling van de eerste toe Boecops bestaat.

18. Dr.AJ. van de Yen.De oude archieoen van deqemeerue Elburg en van den Zeepoider Oosterwolde
('s-Gravenhage, 1932). (Voortaan genoemd O.A.E.)Regest nr.1l3.

19. O.A.E,reg.nr. 92. Zie ook: Dr.H.J.Olthuis, Elburg 1233-1933, Gedenkboek (Elburg, 1933),21,22.
20. Leenakten, kwartier van Arnhem, biz. 185.
21. Leenakten, kwartier van Arnhem, biz. 233.
22. Leenakten, kwartier van Arnhem, biz. 178.
23. O.A.E.,reg.nr.1l3, 07.03.1400.Arents vrouwwordt door v.H.Jutta van Brienen en doorw.k1 Zuite

van Brienen genoemd. In beide genealogieen wordt haar moeder (de) Jonge genoemd.
24. O.A.E.,reg.nr.ll1 en 116.
25. N.A. 1940; d'Av.G.; O.A.R. reg.nrs. 151, 155; O.A.E.,reg. nr.148; O.A.K, inv.nr.7, fol.81v (1406),

fol.88 (1407), fol.90v (1415), fol.91v (1419), fol.92v (1424).
26. N.A.1940.Uit de leenakten, kwartiervan Veluwe,blz.276-277 blijkt het volgende: Salme, de vrouw

van Lubbert Budel wordt in 1403 beleend met 20 morgen land in Nijebroek In 1420 wordt zij
herbeleend, nu alsvrouwvan Amt van Brieckenck Zijwordt opnieuw herbeleend in 1424,maar nu
als vrouw van Amt te Bocop. In 1428 doet Gerrit to Boecop (haar zwager ?) voor haar de
leenhulde. Tenslotte wordt zij in 1442 beleend met haar zoon Hendrik als hulder.

27. Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.189.
28. d'Av.G. noemt in zijn 'Proeve eener geslachtslijst der famille Toe Boecop' een NN toe Boecop,

dochter van Arent en Salome, die trouwt met Herman van Brienen.
Zie ook De Ridderschap van Veluwe,blz.57,waar een Alma toe Boecop alsvrouw van Hendrik van
Brienen voorkomt.

29. Volgens d'Av.G. heette zij Geertruit toe Boecop. Volgens w.kl en volgens v.H. heette zij Femme
toe Boecop. In beide laatste genealogieen staat zi] echter een generatie hoger.

30. R.A.K, inv.nr.6, fol.173v.Het land werd belend ten oosten door Henrick toe Boecop en ten zuiden
door de Broecklindegraft. Gerrit Hermansz X Femme hebben de rente afgekocht. Johan Momme
zegelde zelf, voor Bertruit zegelde Claes van Delen.

31. Rechterlijk Archief Kampen (voortaan R.A.K), inv.nr.7, fo.230. Johan Momme wordt 17.01.1492
genoemd als famillelid van Ruerick van Uterwijck (R.A.K, inv.nr.76, foI.190v). Met zijn vrouw
joffer Alijt Momme komt Ruerick voor op 17.01.1492en op 07.11.1492 (R.A.K, inv.nr.76, fol.190v
en foI.205).

32. R.A.K, inv.nr.8, fol.178 en 178v,woensdag na Sacramenti 1516 en 02.08.1516.
33. O.A.H.,reg.nr.382, 22.05.1471.
34. Deze beide huwelijken geeft d'Av.G. Waarschijnlijker lijkt mij dat Gerberich de eerste en Lutgard

tweede echtgenote is geweest. Volgens v.H. trouwde Hendrik, die hij ridder noemt, ten eerste met
NN,ten tweede met Gerberta Dageraets en ten derde met Lutgard van Holthe, dochter van Berend
van Holthe en NNSticker. Hij noemt drie kinderen: aAmolda, non te Kampen; b Metta, die in 1471

160



trouwde met Peter van Amerongen; c Engelberta, die trouwde met Joan van Uterwijck, obiit in
1534.Verder plaatst v.H. Hendrik toe Boecop een generatie hoger.

35. O.A.E., reg.nrs. 651, 654, 688-691, 693-702, 714.
36. Volgens v.H.
37. O.A.E., inv.nrs. 957, 964, 981 en reg.nr.368, 448, 449.
38. Bette, de vrouw van Aernt toe Boechop, verkoopt in 1480 en 1481 een zevental jaarlijkse

renten, gaande uit onroerende goederen in Kampen (R.A.K., inv.nr.53, fo1.27v en inv.nr.54,
fo1.30).
Zie ook: Dr. H.J. Olthuis, Elburg 1233-1933, Gedenkboek (Elburg, 1933), blz. 97.

39. Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.189.
40. Zie het testament van Egbert toe Boecop en Alijt van Steenwegen van 16.02.1650.
41. R.A.K.,inv.nr.76, fo1.27v.
42. O.A.E., inv.nr.986. Volgens w.k.1 was hij 'doctor Gerhardt van Boecop, sterff ongehillijcket'.

d'A.v.G. noemt hem Mr. Gerdt toe Boecop, kinderloos overleden.
43. O.A.E., inv.nr.986.
44. A.Ferwerda, Adel~jk en Aanzienelijk Wapenboek van de Zeven Provincien, etc. (Leeuwarden,

1760-1763), zegt dat zij een dochter was van Sweder van Wijnbergen en NNvan Meeckeren. Zie
ook: Ridderschap van Veluwe, blz.62.

45. Zie bij v.H. en Ridderschap van Veluwe, blz.18.
46. De Nederlandse Leeuw, jaargang 1926, kolom 107.
47. R.A.K.,inv.nr.59, fo1.195v,08.01.1566, De erfgenamen van mr.Arent toe Boecop als belenders

van een huis in Kampen.
48. De ouders van Gesina zijn respectievelijk v66r 28.08.1509 en in 1511 overleden.

R.A.K.,inv.nr.57, fo1.202v,10.12.1541, Mr.Arenttoe Boecop Xjoffer Geese kopen eenjaarlijkse
rente ten laste van de stad Harderwijk van de familie De Leghe.
R.A.K.,inv.nr.60, fo1.37,27.04.1569, de gemachtigde van joffer Gese to Boecop, de weduwe van
mr. Arent to Boecop, met dochters Armgart en Asswera to Boecop en (haar schoonzoon)
Johan van Baerell Xjoffer Henrick to Boecop (volmacht te Harderwijk 25.04.1569) verkoopt
een huis in Kampen.

49. Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.233, 234 (de Hagen) en blz. 185 (Mullingen).
50. Een afschrift van deze schenking staat op fo1.38van O.A.K.,inv.nr.23.
51. Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.161.
52. Zie ook: W.L. Schouten, Elburgse Historien. (Meppel, 1964), blz.98 en blz.139.
53. Dr. H.J. Olthuis, Gedenkboek Elburg, 1933, blz,54 en 58.
54. O.A.K.,inv.nr.23.
55. O.A.K.,inv.nrs.100 en 101.
56. Zie de ledenlijst van de Schepenmemorie in Kampen waarin hij wordt vermeld als Arent toe

Boecop mr. Arentsoene en waarin zijn overlijden anno'1556 is aangetekend. Voor zijn functies
zie: K. Schilder. Van Raad tot Municipoliteit; deel 2 (Kampen, 1985), blz.30.

57. O.A.E., inv.nr.1011, 1012, 1112, 1125, 1126.
De in de jaren 1551-1557 als burgemeester van Elburg genoemde Arent toe Boecop de oude,
was denkelijk Arent de zoon van Johan toe Boecop en Helena de Wolfs.

58. R.A.K.,inv.nr.82, fo1.140, 12.06.1580. Joffer Lubbe van Urck, de weduwe van Arent to Bocop de
jonge, met haar broer mr.Claas van Urck als momber, verklaart mede-erfgenaam te zijn van
joffer Margrete Slewerts, binnen het jaar te Kampen overleden.

59. d'A.v.G. (Hof 1269).
60. R.A.K.,inv.nr.89, letter J, 12.11.1634. Joncker Jurgen van Middachten vordert van [zijn tante 1

joffer Bouwers een inventaris van de nagelaten goederen van zijn overleden bestemoeder.
Arnolda testeerde 12.09.1634.

61. Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.234.
62. d'A.v.G.: Jorien van Middachten heeft proces met zijn schoonmoeder in 1582. Zijn weduwe

houdt erfscheiding met haar kinderen in 1598.
v.H. zegt dat Jurien sneuvelde in 1598 en dat Arnolda van Boecop van Millingen in 1636 is
overleden. Volgens een oud handschrift zou Jurrien zijn gesneuvelt in de slag bij Amerongen.
Volgens de leenakten van het kwartier van Arnhem liet Arntgen to Bocop, als weduwe, op
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25.06.1595 voor haar leengoed Mullingen de leeneed doen door Willem van Hoeclom. Con
firmatie van het magescheid tussen haar en haar kinderen Arnt, Jurrien en Bartruyt (Bartha)
van Middachten verkrijgt zij op 27.10.1598.

63. Zie: Ridderschap van Veluwe, bIz. 265.
64. AJ. Mensema. Inventaris van het huis Oldhagensdorp (Zwolle, 1977), deel 2, reg. nr. 383.
65. R.A.K.,inv.nr.23, fol.199v.
66. R.A.K.,inv.nr.139, foI.216.a).
67. Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.185 en 234.
68. De Nederlandse Leeuw, jaargang 1926, kolom 109.
69. Zweer toe Boecop doctor Arentszoon was volgens w.k.I. gehuwd met NN ten Bussche.

v.H. noemt Zwederus van Boecop, in 1558 burgemeester van Harderwijk, die trouwde met
Barbara ten Bussche.
d'Av.G. noemt Sweder toe Boecop, burger van Harderwijk in 1558 en burgemeester aldaar in
1560. Hij werd in 1563 niet verschreven op de klaring omdat hij in Harderwijk woonde. Zijn
eerste vrouw was Barbara ten Burch, die te Hattem in 1580 onvoorziens werd doodgeschoten.
Hij noemt zijn tweede vrouw een dochter van Nicolaas van Haersolte en Gesina Roeper.

70. d'A.v.G.:Gerrit toe Boecop Sweders zoon te Elburg, houdt de zijde van Spanjen en wordt vijand
verklaard 1581.

71. Hij wordt vermeld op w.k.l. Aemout van Buchell zegt dat het een dochter was die ongehuwd is
overleden.

72. Zie: Mr. A Haga, Bijdrage tot de genealogie van Wijnbergen,in De Nederlandsche Leeuw,
jaargang 1954, kolommen 48-60.
w.k.I: Joffer Theodora van Boecop trouwt met Johan van Wijnbergen genaamt Stouthuijs.
Ferwerda zegt dat hij een zoon was van Willem van Wijnbergen en Judith van Wijnbergen.

73. Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.190.
74. Deze overlijdensdatum wordt gegeven in de genealogie Toe Boecop in de handschriften

collectie Polvliet (Centr. Bur. Gen.).
75. Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.191; Ook bij v.H; Zie verder: Taxandria, jaargang 1900,

bIz.115, artikel over de Ruwenbergen, door Jhr.Mr. AF.O. van Sasse van Ysselt (hierin wordt zij
Aletta Hendrina genoemd). Zie ook: RAE., nr.154, 17.05.1645.

76. Volgens v.H.
77. Op 13.12.1617 getuigde hij, oud 49 jaar, dat hij 30 jaar tevoren met wijlen Johan de Wolffs had

gediend en gewoond bij de heervan Praet. Hij verbleefin Wachtendonk, Venlo enAken (RAK.,
inv.nr.23, foI.159). .

78. De Wapenheraut, jrg.1906, blz.156.
79. Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.269.
80. Op die datum worden de jonkers Werner en Johan toe Boecop als haar erfgenamen genoemd

(transportreg. Zwolle).
81. Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.191.
82. Volgens Van Rhemen (ColI. Roell) is hij overleden te Emmerich op 01.12.1675.
83. Van Rhemen (Coli. Roell) noemt haar Johanna van Zallant op den Boll, dochtervan Winolt van

Zallant en Gerberich van Lynden.
84. Van Rhemen (ColI. Roell) noemt acht Idnderen; v.H. noemt er vijf, waarvan er twee jezuiet en

een non zijn geworden.
85. Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.191. Zie ook: Mr. W.J. baron d'Ablaing van Giessenburg,

Bannerheren en Ridderschap van Zutphen ('s-Gravenhage, 1877), blz.109.
86. Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.191 en RAK., inv.nr. 146, fol. 110v.
87. Leenakten, kwartier van Arnhem.

Comelis Frans van Boecop, als erfgenaam van zijn ouders, wordt genoemd 22.02.1687 (Stad
Doetinchem, reg. 1683-1711, foI.82).

88. ZieNieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deell, kolom 377. De militaire gegevens
komen uit familieberichten.

89. Begraven op genoemde datum als 'Joffer toe Boecop'. Op 05.09.1680 nam Nicola van Haersolte
weduwe Toe Boecop nog een lening van 150 gulden (RA.K., inv.nr.99, letter A, 20.06.1708).

90. De twee laatsten aileen bi] v.H. genoemd.
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91. R.A.K., inv.nr.141, fo1.352; Hij noemt zijn moeder vrou Nicolaa van Haersolte, weduwe van
joncker Henrick toe Boecop.

92. De naam van Johans eerste vrouw werd mij meegedeeld door Abaron van Boecop in Utrecht.
93. R.AK., inv.nr.144, fol.51v en fichesbakken Gemeentearchief

Zwolle.
94. Zie: Mr. A Haga, Bijdrage tot de genealogie van Wijnbergen, in De Nederlandsche Leeuw,

jaargang 1954, kolommen 48·60.
95. O.A.K., inv.nr.38, fol.161 v.
96. Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.192, 193.
97. Zie genealogie Knoppert door (Mr.J.I.) v.D( oorninck) in Bijdragen tot de Geschiedenis van

Overijssel, deel4, blz.268·280. AJ.Mensema, Repertoria op de registers van de particuliere
leenktumers in Overijssel (Zwolle, 1985), blz.147. In een akte van belening van 23.04.1722
wordt Johanna van Uytterwyk genoemd als moeder van Maria Geertruyd Knoppert; Johanna
was echter haar grootmoeder. Op blz.5S6 wordt een leenakte van 06.0S.1733 genoemd waarin
de vrouw van Gerard Franciscus toe Boecop als Anna Maria Knoppert wordt vermeld.

9S. M.G.Wildeman, Oorkonden Van Boecop, in De Wapenheraut,jrg. 1906, bIz.146.Hierwordt als
haar doopdatum opgegeven 31.05.1706. v.H. geeft als haar geboortejaar 1709 op.

99. De aantekeningen over deze familie met zes kinderen heb ik voor het grootste deel uit de
Inventaris van het familiearchiefVan Boecop. De samensteller he eft bij 6 een vraagteken.

100. De Wapenheraut, jrg.1906, blz.15S; Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.192.
101. Zie genealogie De Buissonet door Van Romondt in de Nederlandsche Leeuw, jaargang 1914,

kolom25.
102. v.H,
103. De Wapenheraut, jrg.1906, blz.15S; Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.192.
104. De Wapenheraut, jrg.1906, blz.160.
105. O.A.K.,inv.nr.43, 07.04.1794.
106. In het gereformeerde doopboek van Delden staat een scheidingsstreep tussen de doopin

schrijving van Johanna Maria Gerridine van Boecop en de voorgaande inschrijving, die uit
1746 is. Deze streep is waarschijnlijk bedoeld om een scheiding aan te geven tussen 1746 en
1747. J.M.G. zal dus niet in 1746 maar in 1747 zijn gedoopt. Dit is ook beter in over
eenstemming met het huwelijk van haar ouders, dat in 1747 plaats had. Predikanten of kosters
die later een doopattestatie afgaven, hebben niet op deze streep gelet. Waarschijnlijk heeft ook
haar vader zich vergist toen hij in zijn dochters overlijdensbericht haar leeftijd opgaf.

107. ZieAJ. Mensema, Repertorium. op de leenregisters van de leen- en hofhoriqe goederen van de
proosdij van St. Lebuinus teDeventer, 1408·1809 (Zwolle, 1981), blz.805. Zie ookNederlands
Adelsboek, jaargang 1950, blz.190.

lOS. W.k.I.: To Harderwijck bij den umganck begraven.
109. O.A.E., inv.nrs. 986, 993; R.A.K.,inv.nr, 78, fol.437v en' 443v.
110. O.A.E., reg.nrs. 693·698, 714.
111. Nederlandse Leeuw, jaargang 1927,kolom 42. Ookw.k.l, w.k.2. vh. en d'Av. G.vermelden haar.
112. W.k.1.; v.H.; d'Av.G. noemen dit echtpaar, Voor de schepen Aalt van Harderwijk zie: Neder-

landse Leeuw, jaargang 1926, kolom 109.
113. O.A.E., inv. nrs. 1010, 1011, 1012 en reg. nr. 1112.
114. Ridderschap van Veluwe, blz.252, en Nederlandse Leeuw 1940, kolom 338.
115. Leenakten, kwartier van Arnhem, biz. 165 en 169.
116. W.k.l: Arent van Boecop sterfff tot Loven ende aldaer St. Peters onder een behouwen sercke

begraeven.
d'A.v.G. noemt een Arent die in 1558 op de uitzettingvan Oldebroek verscheen en die een
dochter Margriet had.
Ook v.H. noemt een Arent.

117. Volgens d'.A.v.G.was hij krankzinnig. Volgens w.k.l stierf een Benevelt van Boecop innocent;
een Johan wordt daar niet genoemd. Hij moet een broer gehad hebben die ook Johan heette.

l1S. O.A.E., bIz. 519.
119. Volgens w.k.1., d'Av.G. en v.H.

Zie ook: Boedelpapieren Elburg, nr.157, 03.03.1608.
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120. Leenakten, kwartier van Amhem, blz.165.
121. Zie: Ridderschap van Veluwe, blz.120.
122. W.k.1. noemt hem Gerhardt van Boecop van den Rouwenberch tot Gestel buijten Den Bosch;

Zie ook Taxandria,jaargang 1900, bIz. 167-173.
123. Leenakten, kwartier van Arnhem, bIz. 169.

Zie: Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden, etc., Noord Brabant, deer II, bIz. 73
en 288.

124. W.k.l noemt haar Mechtelt Raterinck en geeft als haar wapen: doorsneden, a: in zwart een
gouden zesspakig rad, b: in zilver drie bijenkorven van zwart en goud.
d'A.v.G. noemt haar Margriet Spiering, dochter van Christoffel Spiering en Margriet van
Coenen; v.H. noemt haar Mechtildis van Spierinck. Zie ook Taxandria, jaargang 1900, bIz.
167-173, deer van een artikelenreeks over de Ruwenbergen, door Jhr.Mr. A.F.O. van Sasse van
Ysselt. Hij geeft de afkomst van Mechtelt Spierinck.
Een genealogie is opgesteld door jhr.mr. F. Beelaerts van Blokland en onder de titel Eene
bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht Spiering opgenomen als bijlage in A.F. van
Beurden, Het missale van de kerk te Wijk b~jHeusden (z.j. en z.pl.).

125. Albertus en Isabella, hertogen van Brabant, staan aan jhr Gerard van Bouckop en zijn vrouw
jonkvrouw Mechteld Spirincx toe om bij testament over hun goederen te beschikken, 1611.
Zie: V.A.M.de Kort, Inventaris van het archief van de heerlijkheid Asten 1337-1955. ('s
Hertogenbosch, 1978), blz.54.
Zie ook: Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische merkwaardigheden in en uit
de kerken van Noord Brabant, deel II,biz. 74,waar staat bij de R.K.kerk van St. Michielsgestel:
'Mevrouw Mechtelt Spieringh van Aelburg, huysvrouwe van Joncker Geraerd van Boeckop,
heer tot Ruwenberg, obiit den 4 november 1652'. (Haar wapen is doorsneden, a: in zwart een
gouden rad, b: in zilver drie gouden bijenkorven).
Het jaartal is fout gelezen (1652 in plaats van 1612 ?) of is in de loop der eeuwen foutief
overgeschilderd.

126. Rechterlijk Archiefvan 's-Hertogenbosch, boek nr.1540 fol. 197 e.v. en boek nr.1541, fol. 300v
en 301.

127. Inventaris Asten, blz.54. Zie ook: H.Bots, LMatthey en M.Meyer, Noordbrabantse studenten,
1550-1750 (Tilburg, 1979), blz.204.

128. P. Placidus, Zorgen van bisschop Ophovius na den val van Den Bosch in 1629. Artikel in
Bossche Bijdragen, deelXIII, 1935-1936, biz. 139-143 (Hij wordt in dit artikellicentiaat in de
rechten genoemd).; R.A.K, inv.nr.87, foLlS.

129. Rechterlijk Archief van 's-Hertogenbosch, schepenbank, boek nr. 1542, fol.23 e.v.
130. Zie: Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden, etc. Noord Brabant, deel II, blz.75

(Voor Helena moet waarschijnlijk Margaretha worden gelezen).
13l. Taxandria, jaargang 1900, blz.168. Zie ook bij haar broer Christoffel. Zijwordt in een akte van

22.11.1652 niet meer genoemd. Protocol van notaris B.van Eck te Utrecht, 18.09.1644, Jonc
kers en joffers Christoffel, Ernestus, Helena en Margaretha van Boecop, als erfgenamen van
hun vader jonker Gerard van Boecop, gehuwd geweest met wijlen joffer Conelia van Boecop.

132. R.A.K., inv.nr.64, fol.68v.
133. Inventaris Asten, bIz.54.
134. Oorkonden Elburg. Veel gegevens over Christoffel en zijn broers en zusters kreeg ik van de

heer Arent baron van Boecop te Utrecht.
135. Volgens v.H; Zie ook Taxandria, jaargang 1900, blz.168, en Noordbrabantse studenten, blz.205.
136. G.H.C. Breesnee, Bescheiden betreffende eenige tienden, gelegen onder St. Michielsgestel en

Gemonde, in: Verslagen omtrent 'sRijks Oude Archieven, XLI, tweede deel, 1918, blz.31-41.
137. A. Fahne, Denkmale und Ahnentafeln in Rheinland und Westphalen, teil IV, s. 26.
138. Leenakten, kwartier van Amhem, blz.169. In 1680 delen de erfgenamen van Christoffel van

Boecop en zijn broer Ernst de nagelaten goederen (Inv. Asten).
139. Zie: A. Fahne, Denkmale, etc., teil IV, s. 26
140. Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, 1918, dee I 2, blz.37.
141. Noordbrabantse studenten, blz.270.
142. Inventaris Asten en Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.169.
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143. v.H.
144. R.A.K., inv.nr.Su; fol. 432, 04.07.1541, Getuigenis door Tijmen van den Vene en Engbert ten

Bussche over de morgengave van 100 goudguldens van Arent toe Boecop aan zijn vrouw.
145. Haar vader is in 1515 overleden aan de pest.
146. Dagboek Arent toe Boecop, blz.147.
147. R.A.K.,inv. nr.18, fol.20 1v, 28.04.1575, Getuigenis door doctor Wilhelm toe Bocop, oud 31jaar.
148. RA.K., inv.nr. 61, fol 193, 07.12.1584. Joffer Mette toe Boecop, de weduwe van Roerick

Wulffzen koopt huizen op de Vloeddiijk in Kampen.
149. R.A.K.,inv.nr. 136, fol. 220v en inv. nr. 137, fol. 16v en 130.
150. Van Raad tot Municipaliteit, deer 2, biz. 84.,

Zie ook de genealogie Gansneb genaamd Tengnagel in de Nederlandse Leeuw, jaargang 1939,
kolommen 196-209.

151. R.A.K., inv.nr.21, fo1.25.
152. Over haar en haar werk is o.a. het volgende gepubliceerd. Liesbeth Helmus, Mechtelt van

Lichtenberg toe Boecop (ca. 1520- 1598). Een onderzoek naar haar 'Pieta' (Utrecht 1989).
Mevr. Helmus geeft een uitgebreide literatuurlijst van boeken en artikelen betreffende Mech
telt toe Boecop.

153. W.kl noemt Dirk, die trouwt met Eva van Rijnevelt, Mette, Bette, Margaretha, die trouwt met
Philibert de Wolfs van Westenrode, Cornelia, die trouwt met Rorick van Harderwijck, en
Catharina.

154. Aldus d'A.v.G.
155. Zij wordt vermeld op w.k.I.
156. RA.K., inv. nr. 137, fol. 118 en inv. nr. 138, fol. 282.
157. Zij wordt ook genoemd door d'A.v.G.
158. Gemeente archief Zutphen, Handschriftenverzameling van Gerhard Kreynck, inv.nr. 21,

fol.163v.
R.A.Zutphen, inv.nr.501, 10.04.1596 (Rapport van de lijkschouwer).

159. Handschr. Kreynck, inv.nr.21, fo1.148, 1575 (Derek toe Boecop gaf joffer Eva van Wije zijn
vrouw 200 oude schilden ter morgengave).
De belening met Roderinck is volgens d'A.v.G.

160. R.A.K.,inv.nr.62, fol. 5, 6 en 6v.
161. Handschr. Kreynck, inv.nr. 21, fo1.190, 196.
162. Volgens w.k.I, v.H. en d'A.v.G.

Zie ook Nederlandse Leeuw 1921, kolom 323.
163. Alleen w.k.I. en v.H. noemen hem.
164. J.F. Foppen, Bibliotheca Belgica, dee I1,pag.94. (Obiit Colonia anna 1622 19 februarii, aetatis

36).
Zie ook: J. Bartens 8.J., Het proces van jonker Arent thoe Boecop 8.J., hagiograaf en martelaar.
In:Archiejvoor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland, derde jaargang, 1961.
Zijn geboortedatum volgens mededeling van het Centraal Archiefvan de Jezuleten in Rome.

165. RA.K., inv.nr.137, fol.21v.
166. Handschr. Kreynck, inv.nr.21, f01.179.
167. Zie:Album. studiosorum. accdemiae Luqduno Batavae (Den Haag, 1875), blz.77.
168. Aldus w.k.I. en v.H. De laatste noemt hem iuris doctor.
169. O.A.K.,inv.nr.137, fo1.130.
170. De beide laatste kinderen aileen volgens v.H.
171. Zie:Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in

en nit de kerken. der provincie Utrecht, biz. 180.Volgens anderen is Dirk te Utrecht overleden
op 03.11.1632.

172. Transp. Utrecht, 30.04.1593, Dirck toe Boecop en zijn vrouw Aefgen Gerrit van Rijnevelts
dochter verkopen drie kamers in Utrecht.

173. Volgens een aantekening door de heer W.van de Westeringh te Heteren in 1989 gezonden aan
de heer Arent baron van Boecop te Utrecht.

174. Aernout van Buchell, Genealogieen. Ik heb deze 'Genealogieen', die berusten in de h.s.
collectie N.L. bij het Centraal Bureau voor Genealogie, niet zelf onder ogen gehad, maar
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aantekeningen hieruit overgenomen uit de verzameling van Abaron van Boecop in Utrecht.
Zie ook bij v.H.

175. Protocol van notaris Willem van Galen (1618-1631) en van notaris Gerard Vasters te Utrecht.
176. R.AK., inv.nr.93, letter A
177. Protocol van notaris Gerard Vasters te Utrecht, 02.04.1660.
178. R.A.K.,inv.nr.145, fo!. 30.
179. De ondertekenaars/getuigen van de huwelijksakte waren: Friederich Ernst Zawatski, cas

tellanides van Pasnav, de gebroeders Albert Kasimir en Alexander Mencinski, Hartman van
Uterwick, Ludwig van Wijnbergen en Henryckvan Boecop, luthers, zoon van een halfbroervan
Egbert.

180. Alexander Bronikowski,Die Frauen Koniecpolski (Dresden und Leipzig, 1832),4 delen. In het
laatste deel van deze roman beschrijft Bronikowski het leven van het echtpaar Koniecpolski
Toe Boecop.
Veel gegevens uit de Utrechtse archieven werden mij verstrekt door A baron van Boecop in
Utrecht, die ook de roman van Bronikowski bezit en heeft bestudeerd. Volgens hem berust
slechts een deel van de daarin vermeldde gebeurtenissen op waarheid.

181. Protocol van notaris Gerard Vasters te Utrecht.
182. Zie:Album studiosorum academiae Rheno- Traiectinae (Utrecht, 1876), kolom 44.
183. R.A.K.,inv.nr.145, fo1.15,16.05.1696, opening vanhet besloten testamentvam wijlenjonkerJan

Theodoor toe Boecop en zijn vrouw Johanna Sophia van Uterwijck
184. Zij is al overleden als haar ouders 30.10.1693 hun testament maken; haar kinderen Johanna

Agnes, Thomas Godefridus, Catharina Machteld Maria, Geertruid Barbara en Maria Theodora
Euphemia van Hoevel worden in haar plaats erfgenamen.

185. Hij wordt met zijn vrouw en kinderen genoemd in het testament van zijn schoonouders en in
het testament van Maria Machtelt toe Boecop, weduwe Konincpolsky.

186. O.A.E., reg.nrs. 651, 654, 698. Zie ook Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.277 (leenhulder
voor Geertruid van Uterwyck).

187. Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.195.
188. O.A.E., reg.nr. 844.
189. R.AK., inv.nr.57, fo1.138v (24.07.1539) en 141 (22.08.1539).
190. In de handschriftgenealogie Voorne, door Steven van Rhemen, wordt Susanna van den Vene,

de weduwe van Hendrik toe Boecop, enkele malen genoemd. Dat Hendrik met een dochtervan
Evert van den Vene was gehuwd, kan ook blijken uit R.AK., inv.nr.29, fo1.102v,09.07.1527; hij
vordert de pensie van wijlen Evert van den Vene, maar moet wachten, want alles wat Evert
he eft nagelaten is aan diens vrouw in lijftucht gegeven.

191. W.k1. vermeldt de volgende kinderen: Aernt van Boecop, commandeur van's Heerenloo,
Johan van Boecop, trouwt metjoffer Voorne, Gerhardt van Boecop, trouwt metjoffer Panne
koeck Morissen,joffer Femme van Boecop, sterft in[nocent ?],joffer Bette van Boecop, trouwt
met Lodowich Voorn, joffer Elisabeth toe Boecop, sterff zonder kinderen, trouwt met Duij
sterbeeck, en joffer Alijt van Boecop, sterff als juffer te [?].
v.H. noemt dezelfden; hij noemt Alijt als eerste en weet te melden dat zij juffer in Dickninge
was.
d'Av.G. noemtAlijd, non te Elburg, Fenne, ongehuwd overleden, Anna, getrouwd met Werner
Duijsterbeeck, Gerrit, getrouwt met NN Pannekoeck Maurissen, Johan en Bette. Arent noemt
hij niet.

192. W.k1.
193. R.AK., inv.nr.82, 03.11.1580, Joffer Anna toe Boecop, de weduwe van Jacob Duijsterbeke, en

joffer Johanna toe Boecop, de dochter van wijlen Gerrit toe Boecop, volmachtigen hun
broeder en oom Johan toe Boecop en hun neven Hendrik en Marten Voorne om renten en
pachten in te manen.

194. R.AK., inv.nr.14, fo1.18v,10.11.1553, Getuigenis tegen Gerrit toe Boecop uit Elburg, de zwager
van Lodewich Voerne, die in Kampen nabij de Brigittensteeg Henrick Ruter met zijn rappier
had verwond. Gerrit had een windhond bij zich.

195. Zie: Ridderschap van Veluwe, blz.282.
196. R.AK., inv.nr.20, fo!. 52, 230; inv.nr.21, fo1.161v, 179, 188v; inv.nr.22, fo!.336v.
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Zij wordt ook vermeld in de handschriftgenealogie Voorne, door Steven van Rhemen.
197. Zie genealogie Witte door Jhr. H.H. Roell in de Nederlandse Leeuw, jaargang 1939, kolom 4-10.
198. Handschriftgenealogie Voorne door Steven van Rhemen.
199. RAK., inv.nr.136, fol.20 en inv.nr.137, fol.2.
200. Handschriftgenealogie Voorne door Steven van Rhemen. Huwelijkslieden voor hem waren:

Meester Arnt toe Boecop, Jaspar Schepelar, Herman Kruiser LU.D. en Ernst van Isselmuiden.
Haar huwelijkslieden waren: Jan toe Boecop, heer Frans van den Vene, Arnt toe Boecop en
Egbert toe Boecop.

201. RAK., inv.nr.82, fol.3.
202. Archief Zwolle. Testamenten.
203. Archief Zwolle, Testamenten. 08.10.1598. Zij noemt haar dochter Jenneken Knoppert en haar

zonen Jan en Wolf. Haar kinderen hebben voogden, maar zij stelt haar broer Henrick tho
Boecop tot derde voogd aan. Haar mans natuurlijke zoon Johan Coens geeft zij 10 gulden. Zij
wil niet dat haar geld bij een kloosterorde ofbij de Jezuieten terecht komt. Zij geeft haar broer
en zusters elk een rosenobel tot een gedachtenis. Het testament dat zij eerder al maakte met
haar man hopman Coenraedt, blijft van kracht.

204. RAK, inv.nr.81, fo1.l61, 02.11.1575, Melchior de Wrede en zijn vrouw joffer Maria Schlungel
verpandschappen voor de duur van 18 jaar hun erf in de Leeuwte en een koterstede in
Zuijrbeke aan de licentiaat Henrick Knoppert en zijn vrouw joffer Geertruid toe Boecop. Zie
ook de Collectie Roell.

205. Zie: H.K.Berghuis, De noodmunten van de stad Kampen, in: Verslagen en Mededelingen van de
Vereniging voor Overijssels Regt en Geschiedenis, 1953. In dit artikel staat een afbeelding van
een Kamper noodmunt van 42 stuivers, geslagen in 1578, met op de keerzijde de wapens van
een echtpaar Van UterwijckIToe Boecop.

206. RAK., inv.nr.139, fol.32v.
207. RAK., inv.nr.87, foLl11.
208. K Schilder, Inventaris van de zerken in de Bovenkerk (Kampen, 1988), zerk nr.560.

Haar afkomst volgens handschriftgenealogie Toe Boecop in de collectie Polvliet (Centr. Bur.
Gen.).

209. Mr. J.S. baron Sloet en dr. J.S. van der Veen,Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en het
graafschap Zutphen, Het kwartier van Zutphen (Arnhem, 1917), blz.48. Hierin wordt zijn
zuster Geertruid 07.06.1640 zijn erfgename genoemd.
Volgens Van Rhemen is hij echter pas begin december 1643 bij Gruyterinck in een kolk
verdronken. Hij zou nog met Hadekinck zijn beleend op 15.10.1642. Zijn zwager Reinier
Swaefken was 23.1i.1642 zijn curator.

210. RAK, inv.nr.66, fol.20v, 15.09.1652, Jhr. Reiner Swaeffken met zijn vrouw joffer Geertruit van
Boecop en joffer Rensina van Hoen, verkopen een hof in Kampen.
Ook gegevens verwerkt uit de aantekeningen van de heer Arent baron van Boecop in Utrecht.

211. Zutphense kentenissen 1640-1643, fol.468 en fo1.521.
Mede-erfgenaam, met zijn zwager Johan toe Boecop, van Arnt Slindewater.

212. RA1\., inv.nr.90, letter H, 17.12.1636, E. Henrick Huen, drost van Anholt, als vader van zijn
kinderen geproc. bij wijlen joffer Elisabeth toe Boecop, en joncker Reijner Swefken als man
van joffer Geertruit toe Boecop, als ertgenamen van wijlen hun schoonvader Henrick toe
Boecop, volmachtigen jonker Arent toe Boecop om pachten en renten te beuren in Overijssel
en op de Veluwe.
RA1\., inv.nr.65, fol.47v, 12.07.1644, Jhr. Reinder Swaeffken met zijn vrouw joffer Geertruidt
toe Boecop en Henrick van Huen, drost van Anholt, weduwnaar van joffer Elizabeth toe
Boecop, als voogd van zijn dochter Rensia van Hun, verkopen twee huizen in Kampen.

213. Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.178.
214. Aldus d'Av.G.
215. Aldus d'Av.G., die zegt dat IJrst haar Odilia noemt.
216. Zie: Mr. W.J. baron d'Ablaing van Giessenburg, De Ridderschap van het kwartier van Nijme

gen (Den Haag, 1899), blz.99.
217. Zie: Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.179.
218. De Wapenheraut, jrg.1918, blz.224. Zie ook bij d'Av.G.
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219. Nederlandse Leeuw, jaargang 1939,kolom 4.
220. Mr.J.J.S. baron Sloet, dr. J.S. van Veen en Jhr.mr. AH. Martens van Sevenhoven,Register op de

leenakteboeken van het vorstendom Gelre en het graaJschap Zutphen, Het kwartier van
Nijmegen, (Arnhem, 1924) blz.286 en 336.

221. Jaarboek C.B.G.,jaargang 1948,blz.168.
222. Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.179.

R.A.K.,inv.nr.82, fo1.253,21.03.1580,WillemOlislager heeft een volmacht vanjoffer Elijsabeth
van Arnhem de weduwe van Johan to Bocop van Hersseloe, onder het zegel van de stad
Harderwijk in dato 17.03.1580,om achterstallinge pachten te innen van Jochim Jansz.
Utrecht, plechten, 18.02.1590,Joffer Elisabeth van Arnhem de weduwe van Johan tho Boecop
tho Harslo, verkoopt een erf in Ede. Haar voogd is Kairl van Arnhem.

223. Aldus d'Av.G. Zie ook O.A.H.,reg.nr.l094
224. Volgens d'Av.G. en Roell was zij gehuwd met Dithmar van den Clooster tot Rhebrugge.

Dithmar had echter Gerberich Witten tot vrouw.
225. De Wapenheraut, jrg.1918, blz.225. Zie ook Ferwerda.
226. Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.179.
227. Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.179, 433 en 435. Zie ook: W.J. baron d'Ablaing van

Giessenburg, Bannerheren en Ridderschap van Zutphen (,s-Gravenhage, 1877), blz.194.
228. Zutphense kentenissen (Volgens h.s. coli. Roell bij C.B.G.).
229. Zutphense kentenissen.
230. d'Av.G. noemt haar Stijne, anderen noemen haar Charlotte, maar in de leenakten heet zij

Adelheyt. Zie ook: Ridderschap van Veluwe,blz.234.
231. Volgens de leenakten, kwartier van Arnhem, biz. 179, en volgens d'A.v.G. en v.H. Volgens

d'Av.G. is Elisabeth geboren in 1602 en Agnes in 1603..
232. Gaston Lanan volgens d'A.v.G.en Lamvers volgens v.H., die Elisabeth eerst laat trouwen met

NN.van der Hell (Haar moeder hertrouwde echter met Van der Hell).
Leenaktenboeken van Doorwerth 1601-1634,fo1.44.
Het Staatse Leger, deel III. Resoluties van de Raad van State.
Mr. J. Belonje, Het huis Harsselo en zijn bezitters (1936).

233. Leenakten, kwartier van Arnhem, blz.284; Leenakten, kwartier van Zutphen, blz.494; v.H.
noemt hem jagerrneester van de Veluwe.Enkele gegevens over Hendrik van Eck werden mij
verstrekt door A baron van Boecop in Utrecht. Zie ook: Bannerheren en Ridderschap van
Zutphen, blz.94.
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