
Sinapius 

 

 

I 

dr. Sinapius, tr. Cornelia van den Bosch 

Uit dit huw.: 

1. Cornelis Sinapius, volgt II 

2. Geertruijd Sinapius, 1678 won. ‘s-Gravenhage 
Zij erft een stel oorhangers met diamant 15-09-1670. 

3. Josina Sinapius, 1678 won. ‘s-Gravenhage, ov. voor 1698 
Aris van Roemen beleend door opdracht van jvr. Josina Smajus met de helft van Veenschoten met de 

halve keuterplaats, gekocht voor f 1400,=. Vorige belening 15-12-1692, toen werd zij geassisteerd door 

ds. Jacobus Steen uit Scherpenzeel. (Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 20; 27-02-1696). 

In 1698 procureren om alle bescheiden op te eisen van de erven van Josina Sinapius, die lyftochteresse 

was van de ov. Cornelis Sinapius (Not. Utrecht UT090a002, nr. 141; 23-02-1698). 

 

II 

Cornelis Sinapius, van Grave, won. ’s-Gravenhage, schout van Leusden en Hoogland 1657, 

1669, 1675, 1676, raad en schepen Amersfoort 1672, 1678, 1681, 1687, ov. 1691, tr. (1) 

Leusden (otr. Amersfoort) 11-11-1649  jvr. Elisabeth Bor, van Utrecht, dr. van dr. Christiaen 

Bor en jvr. Judith van Zuijlen, otr. (2) Amersfoort (att. naar Zeist) 04-05-1672 Margaretha de 

Goyer 
In 1650 laten Cornelis Sinapius schout van Leusden en zijn vrouw Elisabeth Bor hun testament maken 

(Not. Van Ingen; AT002a004 fol. 262 – 263; 30-05-1650). 

In 1656 verkopen Steven Bode van Romswinckel x Aafgen Passchiers aan Cornelis Sinapius, schout 

van Leusden de helft van Veenschoten "met de helft van de ceuten, timmeringe ende plantagie", 

waarvan de wederhelft behoort aan Cornelis van Ingen, notaris. Bruikers: "Alles in voegen d´helft van ´t 

voorschreven ende ceuten bij Willem Hendricksz en Hendrick ... (niet ingevuld) gebruijckt worden". 

Leenroerig aan Huis Scherpenzeel. Voor f 2700,= boven de lasten van f 1200,= gevestigd in deze helft. 

Dus totaal voor f 3900,=. (Notarieel Amersfoort 011b001; 08-05-1656). 

Johan Bode van Romswinckel namens Steven Bode van Romswinckel x Aefhgen Paesschens. 

Volmacht gepasseerd voor Everard van Schadick en Cornelis Caen, leenmannen, op 11-05-1656 in 

Amersfoort. Cornelis Smapius, schout van Leusden wordt beleend met de helft van Veenschoten "mitte 

keuterplaetse", bewoond door Willem Hendricksz. De andere helft behoort Cornelis van Ingen. 

(Leenboek Huis Scherpenzeel 142, fol. 11; 20-03-1657). 

In 1663 laten Cornelis Sinapius schout van Leusden en zijn vrouw Elisabeth Bor hun testament maken 

Open brieven van Octrooi: Hof van Utrecht; 31-08-1650. (Not. R. van Ingen AT008 a002 fol. 17; 06-

07-1663). 

In 1670 laat Elisabeth Bor  haar testament maken. (Not. van Brinckesteyn; 15-09-1670). 

Van 1663 - 1676 is Cornelis Sinapius schout van Leusden. 

Van 1672 is Cornelis Sinapius raad van Amersfoort. 

Van 1678-1682 is Cornelis Sinapius schepen van Amersfoort. 

Van 1686-1687 is Cornelis Sinapius burgemeester van Amersfoort. 

In 1674 laat Cornelis Sinapius zijn testament maken. Hij legateert aan de Armen van Leusden c.s. en 

Asschat, het onder het Schoutampt van den Schout Beens behorende helft van 't Erff Veenschoten, met 

de helft van de keuterstede met de timmeragie en plantagie, gelegen onder de Carspele van 

Scharpenseel, welke leenroerig is aan de Huijse van Scherpenseel, waarvan de wederhelft behoort Aris 

van Romen, Vrouwe tot Hoevelaeken, plus 600 gulden. Zijn zuster Josina Sinapius krijgt de pacht. 

In 1674 wordt er boedelscheiding gemaakt van de nal. schap van wijlen Elisabeth Bor door haar 

erfgenamen (Not. Utrecht UT070a005, nr. 234; 19-11-1674). 

Testamenten van Cornelis Sinapius en Margaretha de Gooijer:  

Testament: notaris Franchoys (of François) Meerhoet (of Meerhorst of Meerhout) te Amsterdam; 04-07-

1672). 

Codecil: 25-02-1673; 

Testament: 04-09-1675 + codecil: 29-11-1675 notaris A. van Brinckesteyn; 

Testament: 26-07-1678 A. v. Brinckesteyn AT 015a003 folio 29 t/m 30; 



Testament: 16-02-1681 (ouden stijl) A. v. Brinckesteyn AT 015a003 folio 36 - 39; 

Testament: 02-03-1681 A. v. Brinckesteyn AT 015a003 folio 42 V - 43. 

Cornelis Sinapius, schepen van Amersfoort en Herman van Ingen, burger van Amersfoort, eigenaars 

van Veenschoten, verhuren dit erf aan Henrick Willems en Jenneke Eersten, echtelieden, wonend op 

Veenschoten. Tevens compareerden Henrick Geurts op de Glint en Jan Hermans op Loenhorst in de 

buurtschap Lunteren onder 't ambt van Eede, als borgen van het echtpaar. (Not. A. v. Brinckesteyn 

AT015a003, fol. 34, 35; 21-01-1678). 

Cornelis Sinapius, borgemeester van Amersfoort, als man en voogd van Margaretha de Goyer,; 

Franciscus Maes (of Franchoys, secretaris van de Hoge Heerlijkheid van Soest en aanhorige dorpen), als 

man en voogd van Gerbrecht Becx; Mathijs van Bogerijen (borger van Amersfoort), geassisteerd met 

Claes Wouters van Bogerijen, (zijn vader). Scheiding (Not. Amersfoort, not. A. v. Brinckesteyn 

AT015a005 fol. 10vo - 12; 28-01-1686. Verklaring: A. v. Brinckesteyn AT015a005 folio 12vo –13; 29-

01-1686). 

Testament Cornelis Sinapius: Hij bemaakt aan zijn zuster Josina Sinapius, als zij hem overleeft, zijn 

inboedel, huisraad, schilderijen en andere ornamenten, provisie, wagens en paarden met toebehoren en 

alle pachten. Zij zal gehouden zijn inboedel en huisraad te laten volgen op de vrouw van zijn neef Johan 

Kool (Camerbewaarder van de Staten van Utrecht), met "het beste damaste tafelgoet" etc., zich 

bevindende in een kast boven op de grote bovenzaal. 

Hij bemaakt de volle lijftocht van zijn nalatenschap aan zijn zuster zo lang zij leeft. Hij bemaakt de 

hofstede in het Geijn met alle timmeragie en plantagie, alsmede de Groote en de Cleijnen Wierschen 

Thiend, nu gebruikt door Adriaen Cornelisen, aan zijn neef Johan Kool, onder voorbehoud van de 

inkomsten van de pachten die aan zijn zuster toekomen. Verder wil hij dat zijn neef Johan Kool de 

veenen zal aanvaarden, gelegen in Drentie (Drenthe) in de Echterveenen, met de huijsingen en 

timmeragie daarop, mits hij alle achterstallige schulden daar zal voldoen en van de onverkochte turf te 

innen. En na aftrek van de lasten deze aan zijn zuster te overhandigen. 

Hij legateert aan zijn neef Frederick Samuel Sinapius (wonend Cleeff) 5000 gulden en aan de kinderen 

van Anthoni Heijnderick 2000 gulden, met het vruchtgebruik daarvan voor Anthonij Heijnderick en zijn 

vrouw. 

Hij legateert aan Eva, dochter van zijn nicht Grietje Gestranus (wonend tot Amsterdam) 2000 gulden 

met het levenslange vruchtgebruik daarvan voor Grietgen Gestranus. 

Hij legateert aan zijn naaste bloedvrinden tot Amersfoort 2000 gulden, te verdelen door zijn neef Johan 

Kool. Hij legateert aan het Arme Weeshuijs te Amersfoort 1000 gulden; aan het Sinte Peters Gasthuijs 

1000 gulden; aan de Armen genaamd de Poth 1000 gulden; aan de Armen Noothulp 500 gulden; aan de 

Armen van Leusden c.s. en Asschat, het onder het Schoutampt van den Schout Beens behorende helft 

van 't Erff Veenschoten, met de helft van de keuterstede met de timmeragie en plantagie, gelegen onder 

de Carspele van Scharpenseel, welke leenroerig is aan de Huijse van Scherpenseel, waarvan de 

wederhelft behoort Aris van Romen, Vrouwe tot Hoevelaeken, plus 600 gulden. Hij legateert aan de 

Armen van 't Hogheland een camp lants in de Polre de Slaagh, groot omtrent zes en een halff dammaat, 

gebruikt bij Jacob Snoeck en een huijsje met een koolhofje in 't Nieuland onder het Gerechte van 't 

Hogheland. 

Tot zijn enige en universele erfgenaam benoemt hij zijn neef Johan Kool en zijn erven, met de last van 

de genoemde lijftocht. Zijn zuster hoeft geen inventaris te maken. Na het overlijden van zijn zuster moet 

Johan Kool de legaten voldoen. 

Akte van sluiting: Cornelis Sinapius (Oud-Borgermeester en Schepen van Amersfoort; "sieck te bedde 

leggende") verklaart dit besloten papier op vier plaatsen bezegeld te hebben. Hij secludeert de 

Weeskamer. Akte ten huijse van de comparant. 

Getuigen: Johannes Breemer, Johan Eijckmeijer en Oene Beernts. 

Akte van opening: Josina Sinapius, enige zuster van Cornelis Sinapius, meerderjarige Joffr., toont het 

papier met de op 23-11-1691 gesloten akte, die geopend is in aanwezigheid van Johannes Bremer en 

mr. Jan Eijckmeijer, in absentie van Oene Beernts als getuigen. Akte gepasseerd in den sterfhuijse. 

Mede-ondertekend door: Grietje Gerteranus, Anthon Hendrick, Johan Kool, Fred. Sam. Sinapius, Jan 

Bremer en Jan Eijckmeyer 

Brieven van Octroij (Hof van Utrecht): 06-07-1672; 

Kopie van besloten testament: (Notaris A. van Brinckesteyn AT015a006, fol. 4; 23-11-1691). 

Kopie akte van sluiting: (Notaris A. van Brinckesteyn AT015a006, fol. 8; 23-11-1691). 

Kopie akte van opening: (Notaris A. van Brinckesteyn AT015a006 folio 9; 09-12-1691). 
Uit het 1e huw.: 

1. zoon 
Blijkens testament 26-07-1678 zal hij bij overlijden van zijn ouders bij ds. Walscher, predikant van de 

Rem. gemeente wonen en worden opgevoed. 



Uit het 2e huw.: 

2. Petrus Sinapius, ged. Amersfoort 01-03-1674, get. Peter Beck en Weijndelmoet de Gooijer 

3. Cornelia Sinapius, ged. Amersfoort 18-04-1675 

 

 

 

Samengesteld door: 

Henk van Woudenberg 

 


