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l e bladzijde van den Bijbel. 
[Bandschrift van E . J . B . van Goltstein.] 

Dese twee volgende articulen hebbe ick gecopieert 
uijt de aenteeckeninge van myn grootvader Reijnier 
van Goltstein met syn eygen hant gescreven, achterin 
desen Bijbel die met een swarten chegrijnon bandt is 
gebonden geweest maer vermits deselve door de tijt 
was bedorven en door de wormen bijkants geheel opge
geten hebbe ick deselve met dese tegenwoordighe bandt 
doen vernieuwen. 

* Anno M . D . C . X X V I den I I I sept olden stijl ben ick 
getrouwt met Geertruijt van der Gapetten oudste dochter 
in den Dam. 

* Anno M . D . C . X X X . de X I I sept. op sondagh tussen 
tien en elf uren is geboren mijn soon Philips van Golt
stein, in den Dam, Godt wil hem t' sijner eeren laeten 
opwassen. 

* den 22 decemb: nieuwen stijl 1659. is mijn vaeder 
Philips van Goltstein in echt getreden met mijn Moeder 
Marie de Rechigne Voisin de Loge volgens Hijlixe voor-
waerden daer van sijnde. 

* Anno 1664opPaeschmaendach den 11 April ouden stijl 
ben ick geboren volgens Annotitie van mijn Vader Z a l . r 

* Anno 1706 den 29 Januarii ben ick met Juffrouw 
Charlotte Agnis tweede dochter van wijlen Wilhem Lucas 
van Essen en Geertruijt Agnis Vijgh, door dominus de 
Haes tot Hoeflaecken in den Houwelicken staet beves-
tight. 

den 3 febr: 1710 des morgens omtrent vier uren is 
myn-allerlieffste'van* een-dochter verlost~dieJden-6 dito 
tot Zutphen in de grote Kerck den Christelicken doop 
heeft ontfangen, en is genoemt Reyniere Charlotte nae 
wijlen myn Broeder Reijnier Carel van Goltstein Collonel 
te paert. Godt laet haer t' sijner eere in deu.. .den 
opwassen. 

den 28 Julii 1711 des morgens tussen negen en tien 
uren is myn allerliefste tot Zutphen van een jonge doch
ter verlost, die een uur nae haer geboorte is overleden. 

2» bladzijde. 
- den 5 Aug: 1712 des morgens omtrent twee uren is 
myn allerliefste tot Zutphen van een jonge dochter ver
lost, die twee uren nae haer geboorte is overleden. 

den 7 febr: 1714 s' morgens omtrent twee uren is myn 
allerliefste tot Zutphen van een jonge dochter verlost, 
dewelke doot op de werelt is gekomen. 

* den 8 Novemb: 1715 des Avonds tussen tien en elf 
uren is mijn allerliefste tot Aernhem van een jonge soon 
verlost, dewelcke den twaelfde daer aen volgende door 
dominus Zounzlieffer in de Broerenkerck gedoopt en 
Philips Hendrick is genoemt geworden nae myn Vader 
Z a l . r en wylen Hendrick ran Essen mijn Allerliefstens Oom. 

Godt laet hem tot sijner eer en onser vreucht in deuch-
den opwassen. 

den 24 Julii 1720 s'avonts tussen tien en elf uren is 
mijn Allerliefste tot Zutphen van een jonge dochter ver

lost en is deselve den 28 daer aen volgende in de grote 
Kerck gedoopt en nae myn scoonmoeder Zal . r Geertruijt 
Agnis geheten. 

Godt laet haer t' Sijner eere in deucht opwassen. 

den 11 decemb: 1723 de Achtermiddaechs omtrent 
vijf uren is mijn allerliefste tot Aernhem van een jonge 
soon verlost, die een uur nae sijn geboorte aen inwen-
dighe stuypjes van deze werelt wederom is gesceyden. 

[Handschrift van Ph. H . van Goltstein.] 
1744 s'nagts tusschen den 17 en 18 Maert is myn 

Vader Zaliger in den Heere ontslaepen en tot Zutphen 
in de Graf Kelder van de familie bygeset. 

3 e bladzijde. 
Anno 1745. op den 4 Meij Ben ik met jonckvrouw 

Judith Margareta van Essen, oudste dogter van Wylen 
den Hoogh Wel Gebooren Heer Lucas Willem van Essen in 
Leven Heer van Vanenburgh, Luikzooi en de Leuse-
graef; jaegermeester des Furstendoms Geldre en Graef-
schap Zutphen op Veluwen, ordinaris Raedt in den 
Wel Edele Hove Proventiael van Gelderlandt en Or
dinaris Gedeputeerde des Quartiers van Veluwe, en de 
Hoogh Wel Gebooren Vrouwe Wilhelmina Johanna Torck, 
in de Kerck tot Putten door Dominus Smit in den Huwe-
lijcken staet bevestigt. 

Anno 1746 op den 17 Jannuarij des agtermiddags 
tusschen twee en drie Uur is mijn alderliefste van een 
regtschaepen zoon verlost die den 20 daer aenvolgende 
in de groote Kerck tot Arnhem door Dominus Coets den 
Christelijcke Doop heeft ontfangen en is Evert Jan 
Benjamin na wijlen _ mijn Vader Zaliger genoemt, 
zynde door myn schoonsuster Henrietta Geertruydt van 
Essen na de Kerk gedraegen en door mijn Zuster de 
Vrouw van der Borch naemens myn Vrouw moeder ten 
doop gepresenteert, hebbende mijn swaeger de Hoogh 
Wel Gebooren Heer Alard Philip van der Borch, Raedt 
en Rekenmeester in Gelderlandt, mede naemens myn 
vrouw moeder als Gevaeder daer over gestaen. 

God Laet Hem 't Syner eere en in Deugt op Wasschen. 
Op den 15 Maij 1746 is Hij in den Heeren gerust en 

tot Arnhem in de GrafKelder van de familie op Choor 
bygeset. 

* Op den 25. Augustij 1748. is myn Vrouw Moeder, 
des middags ontrent een uur op dèn Huyse Gruns-
foord in den Heere ontslaepen, en het doode L y c k na 
Zutphen getransporteert alwaer het- den 1 September 
Hes avonds in de groote Kerk naest het Lyck van 
Wyle mijn Vaeder Saeliger volgens Haer begeerte is 
bygeset geworden. 

Den 16 September 1749. s'nagts twee minuten voor 
twaelf uur is myn alderLiefste van een regtschaepen 
dogter verlost die den 18 daer aen volgende in de groote 
Kerk tot Arnhem door Dominus David Blancken den 
Christelyke Doop heeft ontfangen, en nae mijn schoon
moeder Wilhelmina Johanna en na wyle myn oudste 
Tante van Goltstein, Cornelia Amelia genoemt is zynde 
door myn schoonzuster Henrietta Geertruydt van Essen 
na de Kerk gedraegen en door myn schoonmoeder ten 
doop gepresenteert. 


