Wapenalbum Bommelerwaard

Nr. aa/ 2.

* Wapen: gedwarsbalkt van zes
stukken, van
goud en sabel;
de
schildhouders twee klimmende leeuwen;
een zwevende kroon boven het schild.
Het huis, de heerlijkheid Ter Aa (gelegen
tussen Nieuwersluis en Breukelen) had
als wapen: gedwarsbalkt van sabel en
goud, van zes stukken. In 1394 wordt als eigenaar vermeld, Gerrit van der
Aa, heer van Ter Aar. Het bleef in dit geslacht, tot dat in 1484 Agniese van
der Aa ermee beleend werd. Door haar huwelijk met Gerrit van Renesse, heer van Woudenberg, kwam
het in dit geslacht tot 1776 (Kastelenboek Utrecht, provincie Utrecht, 1966, pg.3). Het wapen Van der
Aa komt ook voor met een helmteken: zesmaal gedwarsbalkt van goud en sabel; de dekkleden en
wrong: sabel en goud; het helmteken: een vlucht van goud, de rechter vleugel met drie linker
schuinbalken van sabel, en de linker met drie rechter schuin-balken van sabel (zie: HB.1876, pg.106).
Het familiewapen van zijn eerste echtgenote (Van Lynden): in keel, een kruis van goud; dat van zijn
tweede echtgenote (De Marez): in azuur, een kruis van keel vergezeld van vier rozen van zilver (zie
opmerkingen hierna).
* Bron: Gerard Maximiliaan Pynssen van der Aa, zegelde met genoemd wapen als heer van Deil, op
15 januari 1708, te Utrecht. Een foto van dit zegel is hiernaast opgenomen (FD). Zie: het OA.
Bommelerwaard boven de Meidijk, inv.250, SAB. De heerlijkheid/dagelijks gericht van Deil, kwam in
1611 aan de familie Pijnssen van der Aa en bleef in hun bezit tot 1758. Gerard of Gerrit Maximiliaan
werd geboren in 1659 of 1660 als zoon van Otto Pijnssen van der Aa, heer van Deil en Maria
Magdalena van Reede van Renswoude (huwelijk: te ’s-Gravenhage, op 24 juni 1657). Gerard huwde
1e. te Geerestein, op 2 februari 1692 Johanna Antonia van Lynden, vrouwe van Renswoude, gedoopt
te Utrecht op 15 juli 1666 en overleden te IJsselstein op 12 mei 1708; 2e. Anna Maria de Marez,
vrouwe van Gerestein, die eerder gehuwd was geweest met Steven, baron van Lynden van Hoevelaken. In nauwe samenhang met Marez bestaat het geslacht Trip de Marez. Louis Trip de Marez, zoon
van Samuel Trip voerde in 1739 het wapen: doorsneden; A. een kruis vergezeld van vier rozen en B.
in keel, drie trippen van goud; het helmteken is een uitkomende griffioen. Het geslacht Trip is nauw
verbonden aan Zaltbommel (zie onder deze naam in dit wapenalbum). Overigens voerden leden van
het geslacht Marez het wapen: in azuur, een kruis vergezeld van vier rozen van zilver; de schildhouders: twee griffioenen en het schild getopt door een baronnenkroon; dan wel: doorsneden; A. in
azuur, drie rozen van goud en B. in zilver, twee rozen van keel; het helmteken: een uitkomende
griffioen van goud. Gerard overleed te Utrecht op 20 januari 1733. Hun dochter, Maria Jacobi Pijnssen
van der Aa, vrouwe van Renswoude en Deil, werd geboren te Utrecht op 13 juli 1703 en huwde op 25
april 1725 te Utrecht, Leonard Taets van Amerongen, ontvanger der beden van Brabant, drost van
Valkenburg en Dahlem. Zie: de NL. mei 1954, kol.148; de WH.1898, onder andere pg.164-165, 176.
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AA, GERARD MAXIMILIAAN PYNSSEN VAN DER
Heer van Deil, Ao.1708; president der Staten van Utrecht en deken van St.Jan.

