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Korte inhoud:  
Het familiearchief Strick van Linschoten is in 1935 in bruikleen ontvangen van Jhr. J.H. Strick 
van Linschoten uit Den Haag (Register van door het KNGGW ontvangen familiearchieven, 
deel I, p. 34; De Nederlandsche Leeuw 1935, kol. 194).  
 Het betreft zeer waarschijnlijk de toen in Den Haag woonachtige oud kapitein der 
infanterie en oud-reserve luitenant-kolonel der jagers Jhr. Johan Herman Strick van 
Linschoten (1880-1967) (zoon van Jhr. Carel Johan Strick van Linschoten en Johanna 
Hermanna Arendina Geertsema) (gen. X, 3), die kinderloos overleed. De erfgenamen van de 
bruikleengever zullen gezocht moeten worden in de families Bijl de Vroe en De Graeff. 
 Het archief bevat stukken met betrekking tot de familie Strick (van Linschoten) en 
enkele aanverwante families. De stukken dateren uit het tijdvak 16de-19de eeuw. Het 
betreft enerzijds stukken van persoonlijke aard (huwelijksvoorwaarden, testamenten, 
boedelpapieren, etc.) en anderzijds genealogische aantekeningen. Deze laatste dateren 
zowel uit de 18de eeuw als uit de 19e eeuw. De 18de-eeuwse stukken lijken van de hand van 
Jhr.mr. Jan Balthazar Strick van Linschoten (1734-1820). Hij was het die de in het archief 
aanwezige lijsten van familiepapieren vervaardigde. Het betreft hier lijsten van stukken die 
kennelijk onder hem berustten, maar ook van familiepapieren die zich nog op het Huis te 
Linschoten bevonden. Het Huis te Linschoten werd toen door een oudere tak van de familie 
bewoond. De 19de-eeuwse genealogische aantekeningen lijken verband te houden met een 
verzoek om in de Nederlandse adel opgenomen te worden. Jhr.mr. Jan Balthazar Strick van 
Linschoten (1734-1820) werd bij KB van 8 juli 1816 (nr. 57) ingelijfd in de Nederlandse adel. 
 In mei 1985 werden twee stukken toegevoegd aan het archief uit de collectie van 
Museum De Waag te Deventer (destijds bekend onder inv.nr. S206). Het betreft twee akten 
waar mr. Daniël Jan Strick van Linschoten (1729-1776, gen. VIIb) een rol in speelt, terwijl dit 
archief met name de tak van zijn jongere broer Jhr.mr. Jan Balthasar Strick van Linschoten 
(1734-1820, gen. VIIc) volgt. 

http://www.cbg.nl/


 Voorafgaand aan de vervaardiging van deze plaatsingslijst is tweemaal eerder een 
poging ondernomen is het archief te ordenen. De eerste ordening is mogelijk aangebracht 
door de bruikleengever en betreft een aantal omslagen of stroken papier met daarop de 
namen van de persoon of het echtpaar waar een aantal stukken betrekking op heeft met 
een korte omschrijving van de stukken in het omslag. Deze ordening was enigszins door 
elkaar geraakt. Daarnaast is er van later datum een handgeschreven vel papier met een 
opsomming op hoofdlijnen van de stukken in de doos (19 nummers). 
 De bij de leden van de familie Strick genoemde generatienummers zijn die van de 
genealogie zoals opgenomen in Nederland's Adelsboek 1952 
 
Achtergrondinformatie: Zie voor de familie Strick van Linschoten:  

− Nederland's Adelsboek 94 (2009) (historische reeks) 

− Het Utrechts Archief, Toegang 84 Huis te Linschoten 
 
Familienamen in collectie: Strick (van Linschoten), Coevoet, van Wijck, Gijbels, van der Goes, 
Sijmonet(s), Taets van Amerongen, Van Gerwen, Bernard, Leijdecker, Van Utenhove, Van 
Ho(o)gelande. 
 
Omvang: 1 doos (0,125 m) 
 
Doos 1 
 
1.1 Stukken van persoonlijke aard 
 
 
Nicolaes Strick (....-....) 
 
18de-eeuws afschrift van twee brieven van Nicolaes Strick, secretaris of griffier van Karel V 
aan de regeerders van de stad Utrecht, 1543 en 1548. De originele kopieën van deze brieven 
waren aanwezig onder de familiepapieren op het Huis Linschoten. 

1 stuk 
 

N.B. de brieven komen niet voor in de inventaris van het archief van het Huis te Linschoten (HUA, 
Toegang 84). 

 
Stukken met betrekking tot Johan Strick (1526-1584) en Cornelia Coevoet (1515-1573) 
 
Testament van Willem Coenraetsz Coevoet, burger van Utrecht, nots. Johan van Meeteren 
te Utrecht, 1593. 

1 charter 
 

N.B. tot executeurs testamentair worden benoemd Johan Strick en Rutger Aertsz. van Boeckelt. 
N.B. betreft mogelijk een zoon uit het huwelijk van Cornelia Jans (Coevoet) met Coenraedt Jans. 

 
Stukken met betrekking tot Coenraad Strick (1554-....) en Maria van Botteijken 
 
Testament van Maria van Botteyken, d.d. 30 juni 1586. 

1 stuk 



 
Kopie extract uit het testament van Coenraad Strick, canonick ten Dom, 1580. 

1 stuk 
 

N.B. akte in het Latijn. 

 
Akte van vrijdinge van Coenraadt Strick aan Johan sijnen broeder, d.d. 27 juli 1591. 

1 stuk 
 

N.B. betreft ontslag uit een borgtocht voor C. Strick. 

 
Extract uit een boek berustende ter secretarie van Utrecht betreffende Coenraat Strick. 

1 stuk 
 

N.B. heeft de magistraat van Utrecht bekleed. 

 
Kwitantie van betalinge van de coop van den huyse Leeuwenberch, etc. d.d. 22 febr. 1592 

1 stuk 
 

N.B. het Huis Leeuwenberg staat op de Oude Gracht 307 te Utrecht. 

 
Stukken met betrekking tot Johan Strick (1556-1604) (zoon van Johan Strick en Cornelia 
Coevoet) (gen. II) en Maria van Wijck (1556-1614) 
 
Extract uit een register van de stad Utrecht van 1577, waarin Johan Strick vermeld wordt. 

1 stuk 
 
Kopie extract van de huwelijkse voorwaarden tussen Jan Strick Jansz. en Maria Adriaan 
Evertsz van Wijksdogter, 1577. 

1 stuk 
 
Overeenstemming tussen de erven van Adriaan van Wijck. [niet aangetroffen] 

 
Kwitantie uit 1618 ondertekend door Johan Strick (1583-1648), Anna Strick (1590-1637), 
Adriaan Strick (1578-1623) en Diederik Strick (1592-1633) en Cornelis van der Voort, 
echtgenoot van Cornelia Strick (1585-....) voor hun aandeel in de nalatenschappen van hun 
ouders Johan Strick (1556-1604) en Maria Strick geb. Van Wijck (1556-1614). 

1 stuk 
 
 
Huwelijkse voorwaarden van jr. Adriaen van der Goes bij gestaan door zijne moeder Catlijne 
Sijmonet, en Johanna Wijts, bijgestaan door haar broeder jr. Willem Wijts, verleden voor 
not. Charles Deynoot te Vere, 12 april 1597. 

1 charter 
 

N.B. in dorso: "houwelicxe voorwaerden tusschen oom ende moeye Jo.r Adriaen van der Goes ende 
Joffr. Joanna Wijts 1597". 
Met een regest op een fiche van "Nederl. Leeuw = Depôt Familiearchieven". 



 
Huwelijkse voorwaarden van Jacob Adriaensz van der Goes bijgestaan door zijne moeder 
Magdalene van Hogelande, en Cathalijne Sijmonets, bijgestaan door hare moeder 
Magdalene van Poppendam, en hare voogden Pieter Sijmonet en Jan van der Hooghe, voor 
schepenen van Middelburg verleden 12 aug. 1564, vidimus.  

1 charter 
 

N.B. het bijgaande charter (slecht open te vouwen) is van 1573 en in dorso: vidumus [...] bij Jo[nke]r 
Jacob Adriaans van der Goes ende Joffr. Catharina Simonets echtelieden van hare huwelijxsse 
voorwaerden. 1573. 
Met een regest op een fiche van "Nederl. Leeuw = Depôt Familiearchieven". 

 
Stukken met betrekking tot mr. Johan Strick (1583-1648) (zoon van Johan Strick en Maria 
van Wijkc) (gen. III) en Beatrix Gijbels (van der Goes) (1595-1655) (dochter van Jacob 
Gijbels en Maria van der Goes) 
 
Huwelijkse voorwaarden Johan Strick (1583-1648) en Beatrix Ghijbels (1595-1655), 13 juli 
1616, afschrift 17 nov. 1757. 

1 stuk 
 
Hierin: 

19de-eeuws afschrift testament van Johan Strick en Beatrijs Gibels van der 
Goes voor not. Gerard Vastert te Utrecht, d.d. 3 dec. 1648. 

1 stuk 
 

Testament van Johan Strick en Beatrijs Gibels van der Goes voor not. Gerard 
Vastert te Utrecht, d.d. 3 dec. 1648, met vier lakzegels. 

1 stuk 
 

Testament Beatrix Gibels van der Goes, not. Gerard Vastert, te Utrecht, d.d. 
van 3 dec. 1648. 

1 stuk 
 
Stukken betreffende Maria Strick van Linschoten (1618-1656) (dochter van mr. Johan Strick 
van Linschoten en Beatrix Gijbels) en Daniel d'Ablaing (1604-1652) 
 
Huwelijkse voorwaarden, not. C. van Aelst, Utrecht, d.d. 11 maart 1632. 

1 stuk 
 
Specificatie van de goederen ingebracht door Maria Strick, not. Gerard Vastert, Utrecht, d.d. 
6 juni 1634. 

1 stuk 
 
Stukken betreffende Johan Strick (1625-1686) (zoon van mr. Johan Strick en Beatrix 
Gijbels) (gen. IV) en Christina Taets van Amerongen (1627-1686) 
 
Huwelijkse voorwaarden 17 nov. 1647, met 19de-eeuws afschrift. 

2 stukken 



 
Kwitantie van J. Strick van Linschoten vanwege ontvangen gelden van zijn vrouw Christina 
Taets van Amerongen, 26 mei 1648 

1 stuk 
 
Gezamenlijk testament van J.S.v.L. en C.T.v.A., 11 febr. 1663, not. G. van Bijlevelt, Utrecht, 
met vier lakzegels, met 19de-eeuws afschrift 

2 stukken 
 
Testament J. Strick van Linschoten, 10 febr. 1663, met 3 lakzegels. 

1 stuk 
 
Johan Strick (1628-1693) (zoon van Derk en Hendrica Ploos van Amstel) (tr. Engelbertha 
van Blankendaal (1589-....)) 
 
Testament van 10 febr. 1663, gedeponeerd 17 febr. 1663 bij nots. Carel van Doorn te 
Utrecht [26 april 2013 niet aangetroffen]. 
 
Stukken met betrekking tot Adriaan Strick van Linschoten (1650-1724) (zoon van mr. Johan 
Strick en Christina Taets van Amerongen) (gen. V) en Cecilia van Gerwen (1666-1747) 
(dochter van Hendrik Jan van Gerwen en Clara Brouwer) 
 
Huwelijkse voorwaarden van Adriaan Strick van Linschoten (1650-1724) en Cicilia van 
Gerwen (1666-1747), 24 jan. 1686, tevens hiervan een afschrift d.d. 17 nov. 1757 door secr. 
Stad Utrecht (van Wachendorff). 

1 stuk 
 
Hierin: 

 
Specificatie van goederen bij Adriaan Strickvan Linschoten en Cicilia van 
Gerwen ingebracht, 1686 (zit vast aan huw.vw.). 

1 stuk 
 

Testament van Adriaan Strick van Linschoten en Cicilia van Gerwen, 14 juni 
1724, not. M. van Lobbrecht, Utrecht, afschrift d.d. 23 nov. 1757. 

1 stuk 
 
Stukken met betrekking tot Mr. Johan Hendrik Strick van Linschoten (1687-1759) (zoon van 
Adriaan Strick van Linschoten en Cecilia van Gerwen) (gen. VI) en Joanna Anthonia Bernard 
(1706-1740) (dochter van Daniel Bernard en Dina Maria Leydecker) 
 
 
Huwelijkse voorwaarden van Johan Hendrik Strick van Linschoten en Antonina Bernard, 6 
maart 1737, not. I. Both, Utrecht. 

1 stuk 
 



Staat van aanbreng van goederen aan de kinderen van de Heer van Linschoten (te weten 
Adriaan Strick van Linschoten, Daniel Jan, Josepha Cristina Clara, Charlotte Beatrix, Johan 
Balthasar, Johanna, Andries Jan, Johanna Mara Elisabeth en Elisabeth Cristina) (copia) 

1 stuk 
 
Vroeg 20ste-eeuwse aantekening: lijste ofte staat van goederen ... Jan Hendrick Strick van 
Linschoten, bij huwelijk Johanna Anthonia Bernard, 1723. 

1 stuk 
 
Brief van J.H. Strick van Linschoten aan zijn kinderen: "Afscheijdt en Aanspraak aan mijne 
kinderen" (copia) 

1 stuk 
 
Staat van data uit het leven van Daniel Bernard, door hem opgetekend over de periode 
1706-1718. 

1 stuk 
 
Extract uit het doopboek van de Geref. kerk Utrecht van de doop van Jan Henderick, zoon 
van Adriaen Strick van Linschoten en Cecilia van Gerwen, gedoopt 2 febr. 1687. Extract d.d. 
18 juni 1757. 

1 stuk 
 
Kopie van het testament van Jan Hendrik Strick van Linschoten d.d. 5 okt. 1754 verleden 
voor not. W. van Vloten, afschrift door J. Huberé, secretaris van Linschoten, d.d. 8 maart 
1759. 

1 stuk 
 
"Nacentes morimur fimisque ab origine pendet" (opschrift graf Dina Maria Leijdecker 
(1687-1712), e.v. Daniel Bernard, op Chormandel te Magapalman) 

1 stuk 
 

N.B. dit graf is nog aanwezig. Zie 
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GScid=2298631&GRid=35221770& (website 
geraadpleegd 1 april 2013). 

 
Extract uit de staat en inventaris des boedel van de heer J.H. Strick van Linschoten en 
vrouwe Johanna Antonia Bernard, naar de akte van 8 sept. 1740 voor notaris W. van Vloten 
te Utrecht, extract d.d. 3 juli 1742 Daniel Bernard Guiljamsz. 

1 stuk 
 
Stukken met betrekking tot mr. Daniël Jan Strick van Linschoten (1729-1776) (zoon van mr. 
Johan Strick van Linschoten en Joanna Anthonia Bernard) (gen. VIIb) en Christiana Gesina 
van Hoorn (1739-1805) (dochter van mr. Nicolaas Hendrik van Hoorn en Catharina van 
Beaumont) 
 
Akte van verkoop verleden voor schout en schepenen van Nijendijk of Dwarsdijk door de 
Staten van Utrecht aan Daniel Jan Strick van Linschoten van een stuk land in het gerecht van 
den Dwarsdijk gelegen, 4 mei 1777, met uith. zegel in rode was van de schout.  



1 charter 
 
Akte van belening door deken en kapittel van St. Jan in Wijk bij Duurstede aan Daniel Strick 
van Linschoten met stuk land gelegen aan den Noord, 29 juli 1763, met uith. kapittel zegel in 
rode was. 

1 charter 
 

Beide stukken in een enveloppe met notitie waaruit blijkt dat deze stukken uit de collecite van museum 
De Waag te Deventer afkomstig zijn en daar bekend waren onder inv.nr. S206. De stukken zijn in mei 
1985 toegevoegd aan het 'Leeuw'-archief. 

 
Stukken met betrekking tot Jhr.mr. Jan Balthazar Strick van Linschoten (1734-1820) (zoon 
van mr. Johan Hendrik Strick van Linschoten en Joanna Althonia Bernard) (gen. VIIc) en 
Charlotta Martha van Utenhove (dochter van Jacob van Utenhove en Geertruid 
Schepers)(hij tr. 2e Pietronella Johanna Godin (1753-1791) 
 
Lijste van sodanige goederen en effecten als mij toebehoren en ter huwelijk aangebracht 
sijn, zonder datum (c. 1774). 

1 stuk 
 

N.B. grootvader van de betreffende persoon is een Bernard. Het zal daarom een stuk van de hand van 
Jhr.mr. Jan Balthazar Strick van Linschoten (1734-1820) betreffen, die onder meer heer van 
Nieuw-Helvoet was. 

 

Huwelijkse voorwaarden 7 april 1768 (2 ex, waarvan 1 ex 18 juli 1788 ter weeskamer 
vertoond). 

2 stukken 
 
Lijst van effecten van Charlotta Martha van Utenhove. 

1 stuk 
 
Extract lidmatenregister Linschoten, Jan Balthazar Strick van Linschoten tot lidmaat 
benoemd 20 dec. 1754, extract 10 jan. 1772.  

1 stuk 
 
Geboorten lijst van mijne kinderen / aanteekening van mijn vader J.B. Strick van Linschoten 
(2 bladen met aantekeningen geboorten, dopen, sterfgevallen) 

2 stukken 
 
Doopcedulle van de vrouw van Nieuw-Helvoet (C.M. van Utenhove). 

1 stuk 
 
Extract doopboek Jan Balthasar, zoon van Jan Hendrik Strick van Linschoten en Johanna 
Anthonia Bernard, 6 april 1734, extract 18 juni 1757. 

1 stuk 
 
Memorie der effecten bij vrouwe Charlotta Martha van Uten hove ten huwelijk aangebragt, 
31 dec. 1768. 



1 stuk 
 
Memorie der effecten bij den heer J.B. Strick van Linschoten ten huwelijk aangebracht, 20 
april 1768. 

1 stuk 
 
Stukken met betrekking tot Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten (1790-1850) (zoon 
van Jhr.mr. Jan Balthazar Strick van Linschoten en Charlotta Martha van Utenhove) (gen. 
VIIIb) en Paulina Gerardia Sibilla Poelman (1796-1868) (dochter van mr. Willem Adriaan 
Aarnoud Poelman en Anna Magdalena Hoyer van Brakel) 
 
Twee uittreksels uit het doopboek van Utrecht van de doop van Jan Carel Wendel Strick van 
Linschoten op 24 dec. 1790, d.d. 25 mei 1811 en 23 juni 1822. 

2 stukken 
 
Notitie "Iets over het huis Rijnauwen" 

1 stuk 
 

N.B. het huis Rhijnauwen werd bewoond door Jhr mr Jan Balthasar Strick van Linschoten (gen. VIIb) en 
diens nageslacht, tot aan de vader van de bruikleengever, die daar in 1910 overleed. 

 
Kopie uit het grafboek van de Domkerk te Utrecht, blz. 59, 1847. 

1 stuk 
Aantekeningen van geboortedata, doopdata, doopgetuigen etc. van hun kinderen 
1823-1837. 

1 stuk 
 
 
2 Genealogie 
 
op omslag: bundel genealogische aantekeningen, omtrent de familie Strick, samengesteld 
door Johan Strick anno 1595 voortgezet door Adriaan Strick van Linschoten tot 1693 en door 
J.B.W. Strick van Linschoten tot 1828 en door J. Strick tot 1872. 
 
Genealogie van onse ouders van vaderszijde te weten van Strickenaars - fol 1-30, pag. 31-45. 
 
Extract uijt de genealogie van Hooglande. 
 
Extract du grand livre en folio imprimé An. 1687 intutulé. 
 
Extract uijt zeeker boek van de heer Borgermr. Ram, geschreven met de eijgen hand van 
desselfs vader hem seer wel bekent [houdt mogelijk verband met de familie Botteyken] 
 
Conceptbrief aan de koning, met daarin aantal losse stukken [NB requesten ter verkrijging 
van adeldom] 
 

1 Kort extract der Familie van Strick. Vermoedelijk van de hand van Jan Balthasar Strick 
van Linschoten. 



2 Famille van Strick voor soo veel consteert uijt de origineele papieren op den Huijse van 
Linschoten alsnog berustende 1758 NB betreft kladversie van het meer uitgebreide 
voorgaande stuk 'kort extract der Familie van Strick'. Vermoedelijk van de hand van 
Jan Balthasar Strick van Linschoten. 

3 Aantal 'gezinsbladen', 18de eeuw, met diverse referenties naar huwelijkse 
voorwaarden. Vermoedelijk van de hand van Jan Balthasar Strick van Linschoten.  

 
Vier lijsten van familiepapieren (inventaris op Lijste v.d. familiepapieren (1557)) 

4 Memorie of lijste van sodanige papieren als onder mij berustende sijn 
5 Inventaris of lijste van den familiepapieren, documenten etc. berustende op den Huijse 

van Linschoten, soo als aldaer bij mij gevonden en nagesien sijn op den 29 junij Ao 
1757. JBSVL. 

6 Lijste van sommige familie papieren & documente rakende de familie van Strick, 
berustende op den Huijse van Linschoten. - den 29 junij 1757  

7 Lijst van papieren in de blauwe grote kist op het huis te Linschoten, anno 1757 
 
Memorie van de ambten en bedieningen bij mijne voorouders bekleed voor so veel 
deszelver commissien, acten etc. op den Huijse van Linschoten berustende bevonde hebbe 
te sijn in den jaere 1757. JBSVL. 
 
3. Oude plaatsingslijsten 
 
[kopie uit getypt stuk op pagina 511, waarin kennelijk de familiearchieven van NL 
omschreven zijn] 
 
 


