
HET ADELSDIPLOMA VAN KONING SIGISMUND VOOR PHILIPS GILLISZ. VALCK

   In zijn bijdrage "Adelsgunsten van de Rooms-Koning Sigismund" in

"Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg" heeft N. Plomp een

adelsdiploma besproken, dat koning Sigismund op 15 november 1416 aan

Philips Gillisz. (Valck) uit Den Haag zou hebben gegeven . Hij houdt1

het voor een vervalsing. Wel blijkt er een bepaalde samenhang te

bestaan met een wapenbrief die keizer Karel V op 7 december 1549 aan

Claes Jacobsz. te Monster heeft gegeven, waarvan de echtheid

vaststaat.

   In een andere bijdrage in "Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van

Valkenburg", getiteld "Westlandse Valcken en de jacht", heeft W.

Wijnaendts van Resandt er de aandacht op gevestigd, dat nakomelingen

van Claes Jacobsz. in 1680 en 1690 pretendeerden als edellieden

gerechtigd te zijn tot de jacht . Er zijn overigens oudere voorbeelden2

van bekend. In 1593-1594 moest Jan Herpertsz. te Monster zich

verantwoorden wegens onbevoegd jagen. Hij beriep zich, als vader en

voogd van zijn zoon , op de door keizer Karel V aan Claes Jacobsz.3

gegeven "brieff van adeldom". Deze werd echter niet door de

meesterknapen van de Houtvesterij geaccepteerd, toen bleek dat daarin

geen adeldom, doch slechts een wapen was verleend . In 1638-16394

legden Jacob Jansz. bijgenaamd Schortecleet te Naaldwijk en zijn zoon

Claes Jacobsz.  met hetzelfde doel afschriften over van "de bryeven5

van nobiliteyt soe van Sigismundus als keyser Carel de Vijffde beyde

hoochl. memorien". Die van Sigismund - waarin wij het adelsdiploma

voor Philips Gillisz. Valck herkennen - diende vermoedelijk om de

eerder gebleken leemte in het bewijsmateriaal aan te vullen. Maar de

meesterknapen van de Houtvesterij lieten zich weer niet overtuigen.

Zij zullen er hun redenen voor gehad hebben; helaas zijn deze niet

overgeleverd .6
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