VAN DE

Het auteursrecht van den inhoud van dit blad wordt verzekerd overeenkomstig de wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad N°. 124).
Dit blad wordt geregeld des Vrijdags aan de geabonneerden verzonden.
Bijdragen van medewerkers, mgezonden stukken en aües wat verder den mhond
yan dit blad betreft, te adresseeren aan de BEDACTIE. Abonnenaenten en Advertentieo
nan de ADMINISTRATIE van D9 Heraut, Amsterdam.
Inzendingen die later dan D o n d e r d a g 's namiddags te 12 ure worden ontvangsa
kunnen voor het «ummer van die week nier neer in aanmerking komen..
God belieft hem de geloofsverzekerdheJd te
geven. D e kerk daarentegen is geroepen
tot dienenden arbeid; geroepen tot gehoorzame opvolging van hei; goddeJijk bevel;
en zulks in de stellige haar geopenbaarde
wetenschap, dat hier op aarde de zichtbaar
Maar Jezus zelde: Laat af geworden kerk altoos hypocrieten in zich
van de kinderkens en verhindert hen niet,,tot mij te komen: besluiten zal. Hieruit volgt dus dat het
want derzulken is het koninkrijk vcor de kerk onmogelijk is, er voor in te
der hemelen.
staan, dat zij, óf Doop óf Avondmaal
Matth. 19 : 14.
uitsluitend aan wezenlijk wedergeborenen
bedient. Veeleer weet z e , op grond
De Kinderdoop.
van Gods Woord, stellig en zeker, dat ze
den Doop en het Avondmaal niet anders
III.
kan bedienen, dan met het droef geAan ieder uitverkorene, die het beginsel volg der zonde, dat ook dezulken het ontdes nieuwen levens door de verborgene vangen, die er ^een recht op hadden in
werking van den Heiligen Geest in zijn geestelijken zin, omdat de voorwaarde er
hart ontving, komt even uit dien hoofde van niet innerlijk in hen vervuld is.
het Sacrament van den heiligen Doop toe.
Ziehier onze eerste stelling. E n dej tweede,
Hierbij echter is tweeërlei mogelijk. Deze
die hier onder komt te staan is, dat God toebediening van het Sacrament aan hen die
de Heere, naar zijn vrijmacht dit beginsel er geen recht op hebben, kan namelijk óf
des nieuwen levens of der wedergeboorte, een gevolg zijn van den door God gesteldoor zijn Heiligen Geest zoowel in den den regel, (5f een gevolg van de schuld en
volwassene als i n d e n nog niet volwassene, nalatigheid der kerk. In het eerste geval
en tot in het kleinste kindeke kan werken; komt dit niet voor haar verantwoording,
en blijkens het vroeg wegsterven van de in het tweede geval wel. Handelt zij bij
helft van het menschdom, feitelijk gewerkt de bediening van het Sacrament in strijd
heeft en nog werkt. Doop dus waar weder- met den regel, dien God haar in zijn Woord
geboorte is; en wedergeboorte denkbaar gesteld heeft, en laat ze de tucht verslapzoowel in een pasgeboren wicht als in een pen, dan wordt door haar schuld hst Vergrijsaard van tachtig jaren. En aan deze bond Gods, door opneming van wie er
twee nu voegen we als derde stelling dit niet, of uitlating van wie er wel toe
t o e : Noch bij den volwassene noch bij het hoort, ontheiligd en de toorn Gods ontkindeke heeft de kerk, die den heiligen steekt tegen haar, Doet zij daarentegen
Doop moet toebedienen, ooit wiskunstige wat ze ambtelijk in gehoorzaamheid aan
zekerheid, dat de zich aanbiedende of aanhaar Koning doen moet^ onderhoudt ze het
geboden persoon metterdaad wedergeboren
Verbond, onderscheidt ze tusschen bondezij. Verder dan tot vermoeden, gissing of
littgen en niet-bondelingen, en zulks naar
onderstelling komt de kerk nooit.
den regel des Heeren, dan gaat,zij vrij uit,
Op grond van deze drie stellingen komen en blijkt deze bediening van het Sacrament
we dus thans tot de vraag: Welken regel ten oordeele door God te zijn gewild.
heeft Christus' kerk bij de toelating of nietAlles komt dus maar hier op aan, dat
toelating tot den heiligen Doop te volgen? de kerk niet zelve als rechter ga zitten,
Of anders gezegd : Naar welken regel maakt maar God rechter late zijn, en zich zelve
ze uit, wie door haar voor wedergeboren late vergenoegen met haar dienende rol van
zijn te houden en wie niet? En dan luidt gehoorzaam instrument des Heeren. Het
ons antwoord: Dien regel heeft ze niet gaat er meê als op d e goudvelden van
zelf te verzinnen, maar op te maken uit Zuid-Afrika. Is er zulk een goudveldj waar
de Heilige Schrift. Wel brengt de regel, gouderts in verborgen ligt, dan is zulk een
dien de Heilige Schrift ons biedt, haar nooit goudveld in het bezit van een eigenaar,
zekerheid, wie al dan niet het inwendig en deze eigenaar heeft te bepalen, hoe hij
werk der wedergeboorte ontving, maar wel dit goudveld wil ontgonnen hebben. O m
zegt hij haar, wie zij als wedergeborenen dit te regelen, iaat dan zulk een eigenaar
heeft te behandelen en te bejegenen.
zich voorlichten door een natuurkundige, die
Het verschil tusschen dit tweeërlei stand- hem zegt, op wat wijs men zulk een goudveld
punt springt in het oog.
ontginnen moet, om de beste kansen te hebNiets zou natuurlijk gemakkelijker zijn, ben, dat er eenerzijds geen goud verloren ga,
dan zoo de Heere aan de kerk een onfeil- en anderzijds niet te veel noodelooze moeite
baren toetssteen had gegeven, om de a a n - worde besteed aan hetgeen qeen goud is.
wezigheid van verborgene en ware genade Op grond van die voorlichting stelt hij,
te constateeren, op de manier waarop een als eigenaar, dan den regel voor de bewerking
goudsmid de aanwezigheid van echt ver- vast. E n nu komt de aannemer, die de ontborgen goud in het erts constateert. Dit ginning op zich nam, en deze is verantzou ook de hoogmoedige zucht des men- woord, zoo hij slechts stipt den hem gegeschen wel in de hand werken. Hij toetste ven regel opvolgt.
dan, hij zat als rechter, hij kon oordeelen.
Bestond er nu een middel om dien
Maar dit staat God de Heere aan zijn kerk aannemer op onfeilbare wijze te doen
niet toe. Niet zij. Hij zit als rechter, Hij
weten, in welke klompjes wel en in
toetst, Hij proeft zijn volk, Hij is en blijft
welke andere klompjes ^een goud zat,
alleen de Kenner der harten. Vandaar
en om terstond in het klompje, dat goud
zelfs de mogelijkheid dat een kerk een
hield, het goud van wat er om zat, af te
kind van God bant en uitwerpt, terwijl
diezelfde kerk een innerlijk Gode vijandig scheiden, dan zou deze arbeid zeer snel
mensch met kerkelijke eere kroont. W e l gaan, en de aannemer'zou minder doelloozen
zal, hoe geestelijker d e kerk is, het gevaar arbeid besteden aan wat van achteren blijkt
voor zulk een uiterste lager dalen en geen goud te zijn. Maar zoo is de toeminder worden. Maar ook de best gere- stand van zulk een mijn niet. H e t goud
gelde en zuiverste kerk is nooit in staat, zit geklemd en gekleefd, of wilt ge, geom een absoluut oordeel te vellen, waarvan groeid in wat geen goud is, en niet dan
door eene verstandige bewerking gelukt
geen appèl op den genadetroon zou zijn.
het ten leste, om het echte goud van wat
Neen, de Heere heeft zijn kerk niet op- er om zat te schiften. Gevolg hiervan is,
gedragen om over het hart te oordeelen of dat de aannemer zijn moeite en zijn arbeid
als rechter te gaan zitten over 's menschen besteden moet aaa alles, wat het vermoestaat. Iemands staat kent God alleen en den wettigt, dat er goud in/&«% zitten, ook
de persoon zelfwien het aangaat, zoodra het al blijkt het van achteren, dat die gissing
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M4R?£]V de schoenmaker.
In West Vlaanderen ligt het stadje Yperen, dat, in de
geschiedenis van de Reformatie der i6e eeuw, eenen
naam heeft gekregen, omdat het Evangeh'e daar een van
God bereiden en gezegenden bodem vond. In 1547
woonde aldaar een jongeling, met name Marten, die den
kost verdiende als schoenmakersknecht. Had de Heere
zijn hart geopend, dat hij acht nam op het woord der
waarheid, nadat dit aan zijn hart geheiligd was, predikte
hl) het ook aan anderen. Doch hierdoor wekte hij den haat
der vijanden van de reformatie op. Hij werd gevangen genomen. Vrijmoedig en blijmoedig ging hij de gevangenis in
waar hij zeer bestreden werd door een viertal bedelmonniken, die alle pogingen aanwendden, om hem als ketter
te doen veroordeelen. Dit ging echter toen te Yperen
niet gemakkelijk, want de overheid leende niet gaarne
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faalde. Alsook, dat de aatnnemer na een
klomp meester t e zijn geworden» waar werkelijk goud in zit, maar vai,r nog meer om
z:t, dat geen goud is, zooicig beide niet
geschift zijn, voor heel dien klomp precies
dezelfde zorg moet dragen, alsof heel de
klomp van goud ware. Geldt het dus als
regel, dat de eigenaar hem oplegt, alle
klompjes, die in een bepaalde ader liggen
voor goud houdend aan te zien, dan is de
aannemer verplicht, alle klompjes die uit
deze ader worden opgedolven, na afloop
van den arbeid, in de daarvoor gereedgemaakte schuren neer te leggen, wel op
te sluiten en tegen diefstal te bewaren. Is dus, zeg op Maandagavond, de
arbeid weer afgeloopen, dan heeft de aannemer toe te zien, dat al hetgeen dien dag
uit de aangewezen ader is opgedolven (onverschillig of het goud is of later geen goud zal
blijken worde weggeborgen) het achter slot te
sluiten, en 'snachts te doen bewaken, even
precies zooals hij doen zou, als hij de zekerheid bezat, dat het alles, het tot de laatstèn
korrel toe wezenlijk goud zou blijken. Stel nu
dat in zulk een dag 3000 ons is opgedolven, dan moet hij met dit opgedolven erts
handelen, alsof hij metterdaad 3000 ons
goud had verkregen, ook al blijkt het later,
dat er nog geen 30 ons goud in zit. E n merkt
hij 'snachts een dief, die een klomp weghaalt, die misschien van achter blijken zal
geen enkele korrel goud te bevatten, dan vat
hij dien dief en wordt die dief gevonnist even
alsof hij een klomp van louter goud gestolen had. Kortom in elk opzicht gaat de
aannemer, zoolang de schifting niet plaats
greep, te werk, als ware er niets dan louter
goud opgedolven, ook al leert de dagelijksche ervaring hem, dc.t hoogstens één hon»
derdste van de opgedolven massa werkeUjk
goud is.
Dit nu vindt een ieder bij zulk een gouddelverij geheel natuurlijk. Niemand denkt
er anders over. Niemand doet het anders.
Alles waar goud in kan zijn, moet behandeld alsof het enkel goud ware. Een anderen
regel kent men niet. Maar zoodra nu
precies die zelfden regel op de kerk van
Christus en het Sacrament des Doops wordt
toegepast, roept en schreeuwt een iegelijk
over innerlijke onwaarheid en over een
onbegrijpelijke daad.
En toch de zaak is feitelijk precies dezelfde.
H e t goudveld is de wereld, waar God
de Heere door zijn verborgen Geesteswerking, krachtens zijn uitverkiezing, het goud
van Christus' echte kerk in verscholen heeft.
D e eigenaar van dit goudveld is de Heere,
en Hij dus alleen heeft het recht om den
regel vast te stellen, waarnaar de o p d e l ving van dat goud door den aannemer, d. i.
door zijn zichtbare kerk op aarde, zal
plaats hebben. Nu ligt ook op dat geestelijk goudveld het goud niet apart en niet
op onfeilbare wijze voor het oog zichtbaar.
Integendeel ook dit geestelijk goud ligt
verborgen in een massa die geen goud
is, en zoo vastgehecht en vermengd met
andere bestanddeelen, dat de kerk nooit
met zekerheid zeggen kan, dit is goud en
dat is het niet.
W a t ook op dit geestelijk goudveld
wordt opgedolven is een voorwerp van geloof, rustende op gissing, onderstelling en
vermoeden, te regelen naar den regel dien
God zelf voor de uitdelving bepaald heeft.
Waaruit volgt dat de kerk zeer wel weet,
dat ze ook op dezen akker onder 3000 pond
stof, misschien slechts 300 of 30 pond goud
zal gewonnen hebben, maar niettemin van
Godswege gehouden is, om die 3000 pond
met evenveel zorg en omzichtigheid te
bergen en te bewaken en te behandelen,
alsof het al niets dan louter goud ware.

de hand tot het vervolgen en dooden der zoogenaamde
ketters. Liever beproefde men hem van zijne gewaande
dwaling terug te brengen. Een rijk man van zijne familie
bezocht hem m den kerker en stelde alles in het werk, om
hem te redden. Vriendelijk begon hij hem aan te spreken en te wenschen, dat hij hem en zijnen anderen vrienden toch met van zijne vriendschap zou berooven. Marten
antwoordde, dat hij dit ook niet hoopte. s.Welnu,"
antwoordde toen de bezoeker, „wij zijn van plan u
uit de gevangenis te helpen. Doch dan moet ge
met hardnekkig aan uw gevoelen vasthouden. Of zoo
gij dat toch wilt, doe dat in stilte. Al is het leven
der priesters slecht, en hunne leer valsch, wat gaat
u dat aan. Leef voor uzelven goed en zwijg; laat hen
voor wat zij zijn en red uw leven." Doch Marten riep
met diepe verontwaardiging in de ziel: »Ach, gij Satan,
ga weg van mij, want gij zijt mij een aanstoot. Zal ik den
kelk niet drinken, dien de Heere mij geven zal." Daar
monniken noch vrienden hem konden winnen, werd
onze Marten ten slotte veroordeeld, om levend verbrand
te worden. Kort voor zijnen dood lag hij uit het raam te
zien naar het aanbrengen van hout voor de mijt, waarop
hij sterven zou. Een der werklieden zag hem en riep hem
toe: »Ziet gij wel, dat is om u te verbranden." De jongeling ontstelde niet, maar gaf kalm ten antwoord: »Ver-

W a t hiervan aan zij, zal eerst later blijken,
als het opgegravene erts door den aannemer
geleverd is aan den Smelter en Schifter, die
in zijn oordcel alle echt goud van het klatergoud en het erts scheiden zal. Maar zoolang deze smelting en schifting niet heeft
plaats gegrepen, is d e kerk geroepen en
van Godswege gehouden, om voor de geheele massa juist evenveel zorg te dragen
alsof het alles goud ware. Vandaar de
schijnbaar zoo vreemde stelling, dat de
kerk al haar gedoopfen als uitverkorenen
heeft te bejegen. Iets wat natuurlijk niet
zeggen wil, dat de kerk leeft in de meening,
dat al wat blinkt of niet blinkt, eens geestelijk
goud zal blijken. Dit weet ze wel beter, evengoed als die aannemer op uw goudveld
zeer goed weet, dat op verre na niet alles
wat hij 's avonds in zijn schuren en tenten
bergt, louter goud is.
Maar evenals deze aannemer, omdat er goud
in zit of althans in kan zijn, en naar den
regel door den eigenaar gegeven, ondersteld wordt te wezen, heel de massa behandelen moet alsof het alles goud ware,
zoo ook moet d e kerk, omdat er uitverkiezing in zit of althans in kan zijn, en
naar den regel van Gods W o o r d ondersteld
wordt in aanwezig te zijn, heel de massa
bejegenen, alsof allen aan de uitverkiezing
deel hadden. Dit zal dan van achteren wel
anders blijken; allicht-^^^Z anders blijken;
maar hier heeft de kerk niet meê te m a ken. Dit komt niet voor haar verantwoording. Maar wel zou zij schuldig staan, zoo
zij van achteren bleek aan een wezenlijk
uitverkorene niet bediend te hebben die
genademiddelen, die God voor zijn uitverkorenen bestemd heeft. Beter dat tien
klompen erts, waar geen goud in zit noodeloos bewaakt en met levensgevaar verdedigd worden, dan dat één enkele klomp,
waar wel goud in zat, onbewaakt bleef en
gestolen wierd.
E n zoo ook in de kerk. Beter dat honderd personen die niet uitverkoren zijn en
dus geen geestelijk goud zijn, noodeloos
alle verzorging en bewaking van d e zijde
der kerk ontvangen, dan dat ze aan één enkelen uitverkorene onthield wat hem van
Christuswege toekomt.
Mogen we vertrouwen, dat dit eenigszins uitvoerig toegelicht beeld de zaak
verduidelijkt zal hebben, dan zal men nu
ook verstaan, waarom de kerk bij d e bediening van den heiligen Doop en in heel
haar verder kerkelijk leven zoovelen als
uitverkorenen te behandelen heeft ook al
weet ze dat feitelijk haar dienst misschien
slechts aan enkelen ten zegen en aan de meesten ten oordeel zal gedijen. Dit maakt de
bediening der kerk wel zeer ernstig; maar
het kan in haar plicht geen verandering
brengen. Zij moet doopen een iegelijk, kind
of volwassene, die gevonden wordt in d e ader
van het goudveld, die door dea eigenaar
daarvoor is aangewezen, en wat eenmaal
door den Doop uit het goudveld' in de
schuren is overgedragen, moet ze in haar
schuren bewaren met precies dezelfde zorg,
alsof het alles van het echte goud ware;
ook al weet ze zelve zeer wei, dat het vermoedelijk op verre na niet alles echt goud is.
Ze doopt dus nooit dan in de onderstelling
dat de doopeling een uitverkorene en wedergeboren is, en voorts moet ze voor alle
gedoopten in haar kerkelijk leven dezelfde
behandeling aanwenden, die ze zou aanwenden indien alle leden der kerk metterdaad door God waren uitverkoren.
Zoo hangt dan nu alles ten slotte maar
aan de vraag, welke regel God d e Heere
in zijn Woord voor de uitdelving en ontginning van dat geestelijk goudveld uit den
schoot der wereld gegeven heeft. Blijkt
uit de Heilige Schrift, dat God d e Heere,

geleken met het eeuwige, is dit een zeer klein vuur; en
voor weinig leed, zal ik eeuwige vreugde ontvangen.
Toen hij aan den paal gebonden was, kwam nog een
monnik naar hem toe met de vraag, of hij nog wilde herroepen. Kloekmoedig hernam echter onze Marten: »In
geenen deele." »Verdoemd zijt gij dan," slingerde hem de
monnik, zich van hem verwijderende, toe. Doch het volk
nam het voor den jeugdigen martelaar op en riep den
geestelijke driftig toe, dat hij niet de macht had, de ziel
te dooden. Intusschen trok de beul de koorden nauwer
toe en verworgde den martelaar. Zijn lijk werd daarna verbrand.

Be vrouwe van BYGAERDEIV.
Margaretha, vrouwe van Bygaerden, de dochter van Jan
de Baense, heer van St. Georges, was, door 's Heeren
genade, den geloove in Christus Jezus toegevoegd en
ijverde zeer voor de eere des Heeren. Dit was geen
geheim. Toch was nog niemand haar daarom lastig
gevallen Op het einde echter van 1547 kwam er in hare
heerlijkheid een geestelijke, die in de kerk den aflaat
predikte. Verscheidene hoorders waren diep ontroerd en

als eigenaar van dit goudveld, gezegd heeft:
» D e goudader begint pas op volwassen leeftijd," dan is alle kinderdoop ongeoorloofd,
dan hebben we met de kinderkens niets
uitstaande, dan moet de kerk die stillaten
liggen, en mag de kerk niet anders doopen
dan volwassenen. Is het daarentegen, dat
God in zijn Woord ons aanwijst, dat de
goudader waar het goud in ligt, niet enkel
door de volwassenen loopt, maar ook wel
terdege door den leeftijd der kleine kinderkens gaat, dan is het de roeping der kerk,
om ook naar deze kleinen de handen zegenend en zorgend uit te strekken, en moet
ook het kleinste wicht, dat aan de te stellen voorwaarde voldoet, door het Sacrament
van den heiligen Doop in de gemeenschap
der zichtbare kerk weggeborgen en bewaakt.
Eerst zoo zal men dan nu ook gevoelen,
waarom onze vaderen zich bij het b e d i e nen van den kinderdoop zich steeds beriepen
op tal van Schriftuurplaatsen.die oogenschijnlijk met den Doop in geen rechtstreeksch
verband stonden, en van wier bewijskracht
velen de klem dan ook niet gevoelen.
Zoo b . V. is het met wat we lezen in
Matth. 19: 14, als Jezus z e g t : .»Laat
af van de kinderkens en verhindert ze
niet, want derzulken is het Koninkrijk
der hemelen", waarna hij hun zegenend
de handen oplegde. W a t , zoo vraagt men,
heeft dit nu met den Doop te* maken?
E n ons antwoord l u i d t : Rechtstreeks niets.
E r wordt hier niet gedoopt en er wordt
van den Doop niet gehandeld. Maar als ik,
om mijn regel voor den Doop te vinden, de
vraag stel, of de goudader van het geestelijk leven eerst bij den volwassene begint,
dan wel reeds bij de kinderkens gezocht
moet worden, zegt deze uitspraak van den
Koning der kerk veel., ja, alles. Immers d e
discipelen verkeerden in den waan, dat voor
de goudader des geestelijken levens de kinderen nog niet meetelden. Straks als die kinderkens volwassen waren, konden ze tot Jezus
komen, nu nog niet. E n tegenover deze
valsche opvatting stelt Jezus nu de stellige
uitspraak, dat dit misgezien is, dat de kinderkens ^üïV^ zijn buiten te sluiten, dat de goudader ook wel terdegen reeds In den kinderlijken leeftijd aanwezig kan zijn, want dat derzulken haast meer nog, dan der volwassenen,
is het Koninkrijk der hemelen. Haast meer
nog, want Jezus stelt nergens de volwassenen aan de kinderkens ten voorbeeld, maar
wel de kinderkens ten voorbeeld aan de
volwassenen. Hij zegt toch niet, dat deze
kinderkens, straks opgegroeid, misschien
ook in het Koninkrijk zullen
kunnen
komen.
Dan 2.0U er s t a a n : ,,Derzulken
kan later ook
het
Koninkrijk
der
hemelen worden." Maar neen, dat zegt de
Heere niet. Hij zegt integendeel: «Derzulken is het Koninkrijk der hemelen." Niet
om daarme aan te duiden, dat juist die
tien of twaalf bepaalde kinderen, die voor
hem stonden, uitverkorenen waren. Dan
zou d e Heere hebben moeten zeggen:
Tt Dezer of hunner is het Koninkrijk der
hemelen", terwijl hij nu alleen de soort
aanduidt: .,.perzulken
is het Koninkrijk
der hemelen", als om te kennen te geven,
dat d e kerk ook in de ader van den kinderlijken leeftijd heeft te delven, om het
goud er uit te voorschijn te brengen.
Evenzoo staat het met Psalm 8 : 3 : „Uit
den mond der kinderkens
en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest", een
uitspraak door den Koning der kerk in
Matth. 21 : 16 aldus vertolkt: „Uit den
mond der jonge kinderkens en der zogelingen hebt gij u lof bereid," Ook uit
deze stellinge uitspraak toch volgt rechtstreeks niets omtrent den Doop, maar
wel worden we ook in dit woord onderwezen, dat de goudader der uitverkiezing
volstrekt niet pas bij den vol wassen leeftijd

verontwaardigd over hetgeen zij hoorden. Doch meer dan
allen was de vrouwe van Bygaerden gegriefd over deze
onteering van den Heere en zijne zoenverdiensten. Zij
riep haren zoon, Jan Estor, die zijnen vader als heer van
Bygaerden opgevolgd was, tot zich en droeg hem op, den
godslasteraar den predikstoel te doen verlaten, »opdat de
eenvoudige lieden door zijne valschheid niet zouden verleid en bedrogen en hem den mond gestopt worden".
De heer van Bygaerden voldeed aan het verzoek zijner
moeder en de aflaatkramer moest de kerk en de heerlijkheid verlaten. Met wrok in het hart begaf de verdrevene zich naar den bisschop en rustte niet, voordat de
vrouw van Bygaerden en haar zoon in den kerker waren
gebracht. Kort daarop volgde het vonnis des doods over
moeder en zoon, hetwelk op het slot te Vilvoorden
werd uitgevoerd. Hunne goederen werden geconfiskeerd,
niettegenstaande daar nog een dochter was die met Cornells van der Eycken, heer van Riouen, gehuwd was.
Gaspard Schets van Grobendonck kocht ze voor 17,800
gulden, welke de kas des keizers ten goede kwam.
D E GAAY FORTMAN,

