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Mr. GOIJART LOMBARTS VAN ENCKEVOIRT.

D e belangrijke bijdrage over WIGLE VAN AYTTA
ZWICHUM en zijne munt- en penningverzameling, welke van de hand van den heer S. W i GERSMA HZN. in de i aflevering van den X I l I
jaargang van dit Tijdschrift
verscheen, geeft mij
aanleiding om het volgende mede te deelen
over eenen Bosschen muntverzamelaar, niet omdat
diens verzameling zoo belangrijk was als die van
WIGLE VAN AYTTA — zij kon toch met de zijne
in de verste verte niet in vergelijking komen —
maar omdat zij eene kleine bijdrage oplevert voor
de kennis van Nederlandsche muntenverzamelaars
in de X V I eeuw.
Zooals uit gezegde bijdrage blijkt, waren in de
toenmalige Nederlanden tijdens de X V I eeuw vele
particulieren verzamelaars van munten en penningen en trof de vermaarde schilder en plaatsnijder
HUBERT GOLTZIUS, toen hij den 2 April 1 5 5 6 zijne
reis door de Nederlanden begon, om nasporingen
te doen in de kabinetten der numismaten, in de
tegenwoordige provincie Noord-Brabant munt- en
penningverzamelingen aan, t.w. te Bergen op Zoom 2,
te Breda 2 en te 's-Hertogenbosch 2. Volgens eene
mededeeling, welke de heer WIGERSMA ZOO welwillend was te doen, waren zij van de navolgende
personen:
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Bergen

op Zoom.

markgraaf van Bergen op
Zoom, g e b . 1529, gest. 1567.
JOHAN

WILLEM

VAN GLIMES,

DE ROUCK JR.

Breda.
Prins WILLEM I, heer van Breda.
D e e r v e n van

„THOMAS VINCIDORIS De BONONIA",

Italiaansch schilder.
' s-Hertogenbosch.
JOANNES THOMAS.
THIELMANNUS

WALTSEMER.

D e verzameling van Mr. GOIJART LOMBARTS VAN
ENCKEVOIRT vermeldde GOLTZIUS alzoo niet, het kan
zijn, omdat zij toen nog niet bestond ofwel omdat
hij ze daartoe niet belangrijk genoeg vond.
Mr. GOIJART LOMBARTS VAN ENCKEVOIRT was in de
jaren 1554, 60—70, 7 1 — 7 9 , 82—88, 89—90 schepen

van 's-Hertogenbosch en ten slotte president-schepen
van die stad; hij droeg den naam VAN ENCKEVOIRT
bij den zijne, omdat zijne grootmoeder van moederszijde, die de zuster was van den bekenden Nederlandschen kardinaal WILLEM VAN ENCKEVOIRT, zoo
heette. Hij stierf in het jaar 1591, na kort te
voren zijn testament te hebben gemaakt, waarbij
hij o. a. zijne munten legateerde en waardoor
men nu nog kan weten, welke munten hij-bezat.
Deze legaten waren als v o l g t :
A a n zijnen broeder Mr. WILLEM LOMBARTS VAN
ENCKEVOIRT, aartsdiaken van Famenne en kanonik
te Luik, eenen schoonen dobbelen gouden roosennobel;
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aan zijne zuster ELISABETH LOMBARTS VAN ENCKEVOIRT, echtgenoote van Mr. HENRICK BLOEYMANS,
pandheer van Helvoirt, eenen grooten gouden reael
van Oistenrijck, dien hij van wijlen haren genoemden man bekomen had;
aan zijne zuster MARIA LOMBARTS VAN ENCKEVOIRT, echtgenoote van JAN VAN DER STEGEN, raad

van 's-Hertogenbosch, eenen dobbel dobbelen ducaet;
aan zijne nicht JOHANNA BLOEYMANS, echtgenoote
van RAES VAN GREVENBROECK, heer van Mierlo,
eenen gouden Peeter, geslagen by Ho. Mo. Hertoghe
WENCESLAUS (van Bohemen, echtgenoot van JOHANNA
Hertogin van Brabant);
aan zijnen neef Jonker ANTHONIS VAN BERCHEM,
schepen van Antwerpen, zekeren gouden vergulden
ende zilveren medalien ofte oude munten van ouden
Roomschen Keysers, in eèn doosken
bifeenliggende;
aan zijnen zwager BERWOUTS, Scholaster te Oirschot, eenen Gouden penning, genoempt fubileus en
aan den bekenden Noordbrabantschen geleerde
Mr. SYMON VERREPEUS eenen schoonengrooten silveren
penninck,
die hij van diens broeder gehadt heeft.
Omtrent de Bossche verzamelaars, die GOLTZIUS
noemde, is mij niets bekend; kan iemand over hen
bijzonderheden mededeelen?
's-Bosch.

A . VAN SASSE VAN YSSELT.

