
met Elisabeth van Gent drie zonen na, Cornelis, Willem
en Frederik. Zijn broer Erasmus, die 26 Mei 1593 voor
schepenen was getrouwd met Maria Woutersd. van Beerts
is 11 December 1603 te Rotterdam begraven zonder kinde-
ren na te laten.

Frederik van Reynegom vestigde zich na zijn Zeeuwsche
huwelijk te Middelburg, maar Cornelis keerde als wijnkooper
te Rotterdam terug. In zijn huis moet de oude en de nieuwe
katholieke aristocratie elkaar hebben gevonden. Zelf was hij
een afstammeling van den ouden ambtsadel, zijn vrouw was
nauw verwant aan de nieuwe katholieke rijkheid. Weliswaar
was haar vader een vrij dubieuze figuur in zake van religie,
in frappante tegenstelling met Johan van der Veeken, zijn
broer, aan wien de krachtige opluiking van het katholicisme
te Rotterdam omstreeks 1600 voor een niet gering gedeelte
te danken is. Eerst burgemeester van Mechelen, sinds 1 Octo-
ber 1575 burgemeester van den Briel, keerde Hendrick van
der Veeken waarschijnlijk in 1579 weer naar Mechelen
terug 2). In 1582 vinden wij hem opnieuw in den Briel, hij
wordt dan tot het Avondmaal toegelaten op attestatie van
Mechelen. In 1586 was hij poorter te Rotterdam. Toch ver-
klaarde later zijn aangetrouwde neef Adriaen van der Tocq,
dat hij „een roomsch-catholijc persoon" was^), maar deze
verklaring is misschien gunstig gekleurd, opdat zijn klein-
zoon Ferdinand geen hinderpalen zou ontmoeten op zijn weg
naar het kanonikaat van de kathedraal van Luik. Dat de
kinderen van Hendrick van der Veeken katholiek waren, is
boven alle twijfel verheven. Cornelia, die 3 November 1609
met Van Reynegom was getrouwd, is vier jaar later over-
leden. Van Reynegom hertrouwde met Catharina van der
Grijp; hun kinderen, die jong stierven, werden in de R.K.
kerk in den Oppert gedoopt. Cornelis bleef tenslotte als laat-
ste van het gezin achter en werd 17 Juni 1638 onder curateele
gesteld; waarschijnlijk is hij krankzinnig geworden. De laatste
mannelijke nakomeling van zijn broer Frederik trof het zelfde
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