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de huurder van het perceel Warmoestraat 110 en be
woonde dit tot 1659; daarna kocht hij twee huizen in 
de Warmoestraat naar de Oude Brug toe, zie de Roever, 
Vondel's woning, blz. 17. 

Op 20 Mei 1641 werd te Amsterdam Doopsgezind 
gedoopt: Jaspar Finckel, de neeff van Mathijs Vinckel, 
terwijl op 24 Mei 1637 was gedoopt „Aeltge Vinckels 
de huijsvrouw van Caspar Vinckels". Üit dit huwelijk 
werden een viertal kinderen te Amsterdam gedoopt: 

1. 20 Mei 1652 Jacob Venkel, jongman, de sone van 
Casper Venkel onse broeder. 

2. 15 Dec. 1652 Hendrick Venckel, jongman, sone van 
Casper Venkel, onse broeder en door hem aengegeven. 

3. 17 Dec. 1653 Catharina Venckel, jonge dochter, 
dochter van Casper Venckel onse broeder en van hem 
aangegeven. 

4. 11 Dec. 1667 Gidion Venckel, jongman, sone van 
Kasper Venckel onse broeder en van hem aengegeven. 
. De ondertrouwacte van.de ouders van deze kinderen 

luidt aldus (Pui-register, n°. 673, f'°. 59): 
20 Jul i 1634 Caspar Ysaack Vinckel, van S c h o o n -

oort , out 25 jaer, geass(isteer)t-met Ysaack Vinckel1), 
woon(ende) op de Nieuwendijck & Aaltie Marlens, van 
A(msterdam), geass(isteer)t met haer vaeder Gideon 
Marlens en Elsje van Sevenbergen, haer ouders, woont 
aent. . . . enz.; (w. g.) Kaspar Isaksz Vinkkel, Aeltien 
Martens. 

Hun kinderen schijnen zich allen Venkel i. pl. v. 
Vinckel te hebben geschreven. Hendrik Venkel werd 
notaris te Amsterdam; zijn protocol van 1659-84 bevindt 
zich in het Amsterdamsch Gemeente-Archief. Nog een 
tweede zoon van het echtpaar werd notaris; diens 
ondertrouwacte luidt (Pui-register, n r . 689, f°. 88): • 

3 Mrt. 1674 Benjamin Venkel, van Amsterdam, notaris 
van Amstelland, oudt 23 jaar, op de Singel, geass(is-
teer)t met Gasper Venkel sijn vader ende Agatha van 
Hartoghvelt, van A(msterdam), oudt 19 jaar, in de 
Bloetstraet, ouders doot, geass(isteer)t met Jacob van Oort 
haer oom en vooght enz.; (w. g.) B . Venkel, Agatha 
van Hartochvelt. 

Van Benjamin Venkel schijnt geen protocol bewaard 
te zijn gebleven; zijn naam komt althans niet voor in 
het register van Hartong. Op zijn ouderen broeder 
Jacob schijnt te slaan de volgende aanteekening in het 
Lidmatenregister der Waterlandsche gemeente te Am
sterdam : 

1657 den 13 December. Opt kantoor ontboden Jacob 
Venkel. Hij wiert beschuldicht dat hij somtijts de her
bergen besocht, heeft bekent hij voordesen sulcks wel 
hadde gedaen maer aengesproken sijnde sulcks hadde 
gelaten, doch alsoo getoont wiert de geruchte noch 
so gingen ende dat hij ook soo wat uijtstack in kleding 
heeft eenig onschult toonende om dat sijn vrou bijde 
Gereformeerde was, belooft hem in alles te verbeteren. 

Deze tak van het geslacht Vinckel (Venkel) was 
dus afkomstig uit S c h o o n o o r d (in Drente?), waar 
dus wellicht ook Trijntje Vinckel, de vrouw van Jan 
Straalman (II) geboren was. 

Behalve Jacob Vinckel Maithijsz en Jacob Venkel 

') Isaak Vinckel woonde op d e n N i e u w e n d i j k e n k e l e h u i z e n v a n 
Matthijs Vinckel a f ; z i j n v e r m o g e n w e r d i n 1631 gesohat op f 3000.— 
(zie he t k o h i e r v a n den 200""° p e n n i n g ) . V e r m o e d e l i j k w a r e n Matthijs 
e n Izaac broeders . 

Casparsz. leefde er terzelfder tijd te Amsterdam nog 
een boekverkooper van den naam Jacob Vinckel. Deze 
was Gereformeerd en te Aken geboren 1627/28. Op 15 
Juli 1653 werd hij lid van het boekverkoopersgilde te 
Amsterdam. Men zie hiervoor Kleerkooper-Van Stoc-
kum, De boekhandel te Amsterdam, blz. 882/83. Hij 
werd poorter van Amsterdam 13 Mei 1672 en onder
trouwde aldaar 1) 4 April 1671 (geassisteerd met zijn 
zwager Claas Burcherts) met Celia de Conink, van 
Amsterdam, weduwe van Ludolf Stapelmoer, 2) 23 Sept. 
1679 Emma van Schoonhoven, wonende te Utrecht. Zijn 
eerste vrouw werd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 
begraven 6 Oct. 1678, hij zelf 15 Nov. 1680. 

Deze Jacob Vinckel (aldus onderteekent hij ook de 
ondertrouwacte) woonde in de Beursstraat, d. i. het 
tegenwoordige Rokin tot de Kromelleboogsteeg, „in de 
History-schrijver". In 1677 leende hij van een zekere 
Elisabeth Versluys een bedrag van f 2000.-. Hans de 
Wotff, de neef van Vondel, stond voor hem borg. Over 
Jacob Vinckel zie men verder nog Enschedé, „Papier 
en papierhandel" in het Tijdschrift voor boek- en 
bibliotheekwezen, V I I (1909),' blz. 23 e. v. Vrij zeker 
was het deze Jacob Vindeel, die Vondel ter zijde stond 
bij vertalingen uit het Latijn; men leest bij Brandt, 
Leven van Vondel, ed. Verwijs (1905), blz. 83: „Want 
Reaal, Mostert, Victoryn, Jacob Baake en Kornelis 
Gyselbert Plemp, waaren overleeden; en hy hadt nu 
niemant dan eenen Jakob Venkel, in beide taaien kundig, 
die hem somwyl met zyn oordeel en raadt, daar hy 
twyffelde, ten dienste stond", en blz. 124: „Behalven 
Mostert, Victoryn, Jacob Venkel, en anderen, daer hy zich 
ontrent het overzien en beschaven zyner dichten meest 
van diende enz." i 

Gegevens betreffende sterfgevallen op het platteland 
van de Veluwe uit het Archief der Geldersche 
Rekenkamer sedert de tweede helft der 16 d e eeuw, 

medegedeeld door H . MIJNSSBN. 
( V e r v o l g v a n L , 113.) 

Inv. 4521. Rekening van den Keurmeester van 3 
Augustus 1557—2 Augustus 1558. 

Fol . 21 verso. (9 Juli 1558). Van Griete, Claes van 
Hetnmels huysfr., Maes Beeckmans dochter, was kemer-
linck en is gestorven tot Nykerck . . . . 

Fol. 22 (9 Juli 1558). Van Wolter Beeckman, Maes 
Beeckmans zoen, was kemerlinck ende is toe Nykerk 
gestorven . . . . (Laat weduwe en kinderen na.) 

Fol. 22. Agniet ten Hoick, kemerlinck ofï kuermoedich, 
is thoe Nykerck gestorven . . . . 

Fol . 22 verso. Harbart Gaertsz. wijff, kemerlinck ofï 
kuermoedich, is thoe Ermell gestorven. . . . 

Fol . 25. (30 September 1567). Merry te Pothaeven, 
Derrick Lyeffers huysfrouw, weessende een overwonnen 
bastart, . . . . is thoe Apeldoern gestorven, sonder lijffs 
erven nae te laten. (Zij was dochter van Cornelis te 
Pothaeven en Evert Raemaeokers huisvrouw. In reke
ning 4523, fol 20 verso, heet zij: Maria toe Pothoeven, 
doohter van Cornelis toe Pothoff en Everdt Rayemeckers 
huisvrouw.) 

Fol . 26. (9 December 1557). Annen Derricksz., over
wonnen bastart, is toe Begbergen inden Anipte van 


