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Dit kintje is tot onse groote droefheydt op Grunsfoord den 17 September 1751 des s'morgens om een uur
ontslaepen en tot Arnhem bygeset ).
God Laet Haer ter Zijner E e r in Deugt opwasschen.

Vaenenburgh gebooren Torck ten Doop gepresenteert.
Dit Kindje is den 12 Julij daer aen volgende, na dat
met 't suur, en aen stuypjes in benauwtheeden seer
veel hadt geleeden des avonds om thien uur tot onze
groote Droefheydt ontslaepen, en bij onse Zoonties
et dogtertie in de familie kelder tot Arnhem op 't Choor
Den 14 Julij des aijonds bygeset.
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* A ° 1751 op den 21 Junij des s'morgens ontrent vyf
uur is rnijn alderliefste van een regtsohaepen zoon verlost, die den 24. daeraen volgende in de Groote Kerok
tot Arnhem door Dominus Ooets den Christelycke Doop
heeft ontfangen en is Evert Jan Benjamin na wyle mijn
Vader saliger genoemt, zynde door mijn schoonzuster
Henrietta Geertruydt van Essen nae de Kerck gedraegen, en door mijn schoonmoeder naemens mijn zwaeger
en zuster van der Borch, die ik als gevaeder en gemoeder daer over versogt hebbe te willen te weesen,
ten doop gepresenteert
Godt Laet Hem ter Zijner Eere in deugt, en tot
Vreugde van Ouders en naebestaende opwasschen.

[met onbekende hand bijgeschreven:]
* 1775. den 28 September is mijn Vader Zaliger op
den Huyse Vaenenburgh des Zavonts tussen Thien en
E l f uuren in den Heere ontslapen en Dinsdag savons
daeraen Volgende Tot Arnhem in de Groote kerk in
de Grafkelder bygeset: E . J . B. van Goltstein.
[bovenstaande notitie is door E . J . B . v. G . zelf
onderteekend, die op de volgende bladzijde nu verder
schrijft]
e

5 bladzijde.
e

4 bladzijde.
Op den 7. Februarij 1753. des agtermiddaegs ontrent
vijf uur, is mijn Alderliefste van een Regtschaepen
Zoon verlost, die den 11 daer aen volgende des Sondags agtermiddagh in de Groote Kerck tot Arnhem
door Dominus Wilhelmus Themmen den Christelycke
Doop heeft ontfangen, en na Wijle mijn Schoon Vader
Lucas
Willem en na den Heer van Rosendael Adolp
genaemt, zynde door myn nigt Sophia van Bechteren
na de Kerck gedraegen, en door mijn Schoonmoeder
Vrouwe Wilhelmina Johanna Douairière van Essen gebooren Torck ten Doop gepresenteert, die ook in plaats
van Wijle Lucas Willem van Essen tot Vaenenburg in
Leven Jaegemeester des Furstendoms Geldre en Graefschap Zutphen op Vel uwe als gemoeder.daerover heeft
gestaen, en heeft tot gevaeder gehadt Lubbert Adolp
Torck Heer van Rosendael eu Pothum, Landrost van
Veluwe, Eerste E x t r a Ordinaris Raedsheer en stadhouder
van de Lheenen van de Provintie van Gelderlandt,
zijnde gerepresenteert door Frederik Willem Torck Heer
van HeerenJansdam Raedt en Eerste Rekenmeester des
Furstendoms Geldre en Graefschap Zutphen.
Dit kindje is des nagt den 25. Februarij daeraen
volgende nadat aen stuypies en benauwdtheeden seer
veel hadt geleeden, ontslaepen, en bij ons Zoontie en
Dogtertie in de familiekelder tot Arnhem op t Choor den
27. Februarij 1753 bygeset.
Op den 5. Junius 1755. des s'morgens ontrent negen
uur, is myn alderliefste van een Rechtschaepene Zoon
verlost, die den 8.- daer aen volgende des Sondaegs agtermiddagh in de Groote Kerck tot Arnhem door Doms
Coets den Christelycke Doop heeft ontfangen, en nae
myns Beminde Haer Oom Lubbert Adolp Torck Heer
van Rosendael en Pothum Landrost van Veluwe Eerste
extra ords Raedsheer, en stadhouder van de Lheenen
van de Provintie van Gelderlandt, en na Wyle mijn
Schoonvaeder Lucas Willem van Essen tot Vaenenburgh
in leven Jaegermeester des Furstendoms Geldre en Graefschap Zutphen is genoemt geworden, Lubbert, Adolp,
Wilhelm, zynde door mijn nigt Sophia van Bechteren
na de K e r k gedraegen, en door mijn Schoonmoeder
Vrouwe Wilhelmina Johanna Douairière van Essen tot
l

) D e z e z i n is l a t e r

ingevoegd.

Anno 1782 op den 30 april ben ik met Jonckvrouwe
Frederica Everdina Anna van der Capellen Oudste
dogter van den Hoog Wel Geboore Heer Alexander
Hendrik van der Capellen Heer van den Boedelhof en
den Dam, beschreven in de Ridderschap der Graefschap
Zutphen Rigter van Doesborg en vrouwe Beinira Adolphine Charlotle van Naegel, in de kerk tot Gorsel door
Dominus Bruinier in den Huwelijken staet bevestigt.
Op den 5 April 1783 !) des morgens om Half E l f
uuren is mijn alderliefste van een Regtschapen Zoon
verlost die de 10 daer aen volgende in de Broederenkerk tot Arnhem door Dominus van den Berg dt: christelijken doop heeft ontfangen, en is Philip Hendrik na
wijle mijn Vader Zaliger genoemt, Zijnde door myn
schoonzuster Constance Henriette "Willemind''van ' der
Capellen nae de kerk gedraegen, en is door myn waerde
moeder als gemoeder ten Doop gepresenteerd.
God laete hem ter Zyner E e r in deugt, en tot Vreugde
Zijner Ouders en Naebestaende opwasschen.
J
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Op den 14 Augustus 1784 ) des morgens quartier
voor ses Duren is mijn alderliefte van een Rechtschapen
Zoon verlost die den 26 daer aen volgende in de Broederenkerk tot Arnhem door Dominus van den Berg
den Christelijken Doop heeft ontfangen, en is Alexander
Hendrik Adolf Carel nae myn Schoonvaeder Alexander
Hendrik en nae myn Schoonmoeder Adolf Carel genaemt,
Zijnde door myn Schoonsuster Constance Henriette Willemine van der Capellen naer de kerk gedraegen, en is
door myn Waerde Schoonouders de Heer Alexander
Hendrik van der Capellen Heer van den Boedelhof en
Dam beschreven in de Ridderschap der Graefschap
Zutphen Rigter van Doesborg, en Vrouwe Beinira
Adolphine Charlotte van Naegel, als gevaeder, en gemoeder ten Doop gepresenteerd.
e

6 bladzijde.
Op den 17 September 1785 des morgens om half E l f
Uuren is myn Alderliefste Huisvrouw van een regtschapen Zoon verlost, die op den 25 Daer aen volgende
tot Putten door Dominus Moses Colpaer de Christelijke
Doop heeft ontfangen, en is genaemt Lucas Willem
') J a a r b . N e d . A d e l 1889 g e e f t a b u s i e v e l i j k a l s g e b o o r t e d a t u m
A p r i l (de d o o p d a t u m ) . — R e d .
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