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Van Sweserenge, Van Papendorp, De Gelen en Van den Nieuwendijk, 
een familie van boeren, burgers en buitenlui in en om de stad Utrecht 

CASPER A. VAN BURIK EN DENIS VERHOEF 

Toen de eerste auteur veertig jaar geleden in de Burgerlijke Stand de eerste naspeuringen 
deed, kwam als één van de eerste vondsten zijn voorouder Gerarda van den Nieuwendijk 
(Wijk bij Duurstede 1775 - Cothen 1854) naar voren. Na enige tijd bleek uit de DTB-registers 
dat zij een dochter was van Dirk van den Nieuwendijk en Maria van de Leemkolk. De families 
Van den Nieuwendijk en Van de Leemkolk gaven vervolgens 'toegang' tot veel interessante 
kwartieren in het Kromme-Rijngebied en zij waren de aanleiding voor jarenlang genealo
gisch onderzoek aldaar, met name in Wijk bij Duurstede. De Van den Nieuwendijks waren 
op te voeren tot Cors Jansz die, afkomstig uit Papendorp ten zuidwesten van de stad Utrecht, 
zich aan het eind van de zestiende eeuw vestigde aan de bij Cothen/Wijk bij Duurstede gele
gen Dwarsdijk, ook wel de Nieuwendijk genaamd. Het gebruik van de naam Van den Nieu
wendijk was daarmee verklaard.• In de zeventiende eeuw vestigde Cors' zoon, Cornelis Corsz, 
zich in het Utrechtse buitengerecht Buiten Tolsteeg. Diens weduwe en kinderen baatten 
aldaar de herberg 'de Engel' uit en waren in goede doen. In de achttiende eeuw huwden twee 
meisjes Van den Nieuwendijk uit Wijk bij Duurstede met telgen uit de Utrechtse hoveniers
familie Van de Bilt en kregen een uitgebreid nageslacht. ' Zodoende zijn de Van den Nieuwen
dijk-kwartieren ook in de kwartierstaat van menig Utrechtse genealoog vertegenwoordigd. 

Genoemde Cors Jansz kwam op zeker moment ook ter sprake tijdens gesprekken met de 
tweede auteur van dit artikel, die Cors kende onder de naam Cors Jan Gerritsz en in hem was 
geïnteresseerd omdat diens vader Jan Gerritsz van Papendorp in zijn kwartieren voorkomt, 
evenals Willemtgen Sandersdr, gehuwd met Jans broer Gerrit Gerritsz. Uit het onderzoek van 
de tweede auteur was naar voren gekomen dat Cors Jansz broers, zusters en een oom had van 
wie de nakomelingen met de namen Van Sweserenge, Van Papendorp, De Gelen, of ook 'den 
gelen boer', Van Bijleveld en Van Hogewoert door het leven gingen en die deels in genealo
gische publicaties zijn beschreven. Daarmee was het idee geboren om het verband tussen de 
genoemde families aan te tonen en enige lacunes in te vullen. De Van den Nieuwendijk naam
dragers wilden we uitvoeriger behandelen omdat dezen in de literatuur tot nu toe nauwelijks 
aan bod zijn gekomen.3 Van Sweserenge is in de literatuur wel te vinden; de relatie tussen deze 
'buitenlui' en het boerengeslacht Van Papendorp was voor zover ons bekend niet eerder gepu
bliceerd. Bekijken we alle staken dan mag de conclusie luiden dat in de familie zowel boeren 
als burgers en buitenlui zijn vertegenwoordigd. 

De namen zijn (bijna) altijd vermeld zoals ze in de diverse akten voorkomen, dus ze zijn 
(nagenoeg) niet gestandaardiseerd. 

I. Gerrit]ansz, wrs. begr. Utrecht {Geertenkerk) okt.1598 als 'GerritJansz in Galecop', tr. N.N. 
Gerritsdr, over 1. na 7-2-1562, 4 dr. van Gerrit Hendricksz en Marichgen N.N. 

De oudst bekende vermelding van Gherit Jansz wonende in Papenderp dateert van Sinte Nyclaes
dach 1532, wanneer hij zijn zwager Cornelis Jansz een gerechtsbrief overdraagt betreffende een jaar
lijkse losrente van de helft van zeven Philipsguldens (waarvan de wederhelft Marie Jan Gheritssdochter 
toebehoort), gevestigd op een huis en hofstede in de Weerd.5 

Gerrit Jansz komt voor in de leggers op het Oudschildgeld over het jaar 1536 met twee percelen land 
die hij van de St. Pauwelsabdij pacht, te weten 50 morgen in Papendorp en drie morgen in Galecop.6 De 
pachtakten van deze beide percelen uit de jaren 1540 en 1570 zijn bewaard gebleven; GerritJansz is de
cennia lang de pachter geweest.7•' Zijn zoon Jan Gerritsz blijkt de percelen in 1577 te pachten, met zijn 
'jegenwoerdige' huisvrouw Adriaentgen Gijsbert Willem Daemszdr.• 
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Bernard de Roi_J; kaart van de provincie Utrecht (fragment), Amsterdam 1696 

In 1564 koopt Gerrit Jansz, wonende in Papendorp, '/, de deel van twee viertelen land aan de Hogeweide 
van HenrickJan Egbertsz, getrouwd met Hadewich.•0 Het 2/,de deel is eigendom van Hadewichs moeder 
Jannichgen, weduwe van Dirck Laurensz, en van haar schoonzoon Hendrick Aelbertsz, getrouwd met 
Margriet Dircksdr, die dit in 1565 verkopen aan Cornelis Splintersz van der Wel, wonende aan de Ho
geweide. 

In 1573 transporteert Gerrit Jansz een koopmansbrief aan mr. Adriaen Jansz Versteech; dertig jaar 
later machtigt Adriaens weduwe, Belichgen Adriaensdr, haar dochter om in Maarssen de aflossing te 
verzorgen aan Gerrits erfgenamen, te weten zijn zoon Jan Gerritsz en schoonzoon Baers Petersz." 

GerritJansz moet hoogbejaard geworden zijn. In 1591 verschijnt hij nog voor de stad Utrecht om een 
machtiging te laten registreren, zeker om en nabij de tachtig jaar oud." En in 1594 verschijnt 'Geraert 
Jansz in de Legewey' voor notaris Van Herwaerden om zijn testament op te stellen. Hij benoemt tot zijn 
erfgenamen zijn zoon Johan Gerritsz en dochter Anna Gerritsdr, getrouwd met Baers Petersz, beiden 
voor '/,de deel. Ook is zijn net geboren kleinzoon Adriaen Gerritsz erfgenaam, zoontje van wijlen zijn 
zoon Gerrit Gerritsz bij Willemtgen Sander Daemszdr. Waarschijnlijk was diens geboorte aanleiding 
voor GerritJansz om te testeren.'' In 1604 is hij overleden. Dan procederen Jan Gerritsz en Baers Petersz 
met zijn huisvrouw als erfgenamen van hun zaliger vader GerritJansz tegen Dirck van Dolre over zeven 
da1nn1.a cen land in Bunschote n. • .. 

Kruisje als ondertekening doorGerrit]ansz (I) 
op 3 april 1594 

(Het Utrechts Archief, Not. Ut, Uoo3ao10) 
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Drie akten voor het Hof van Utrecht helpen om de echtgenote van GerritJansz te traceren. In 1557 wor
den twee machtigingen vastgelegd van de gezamenlijke erfgenamen van Marichgen, de weduwe van 
Gerrit Hendricksz. Het gaat om Cornelis Gijsbertsz te Maarssen en Gerrit Jansz in Papendorp, beiden 
namens hun huisvrouw; ze behartigen de belangen van de overige erfgenamen, te weten Jacob Gerritsz 
tot Breukelen en de voogden van Wouter Gerritsz' kinderen. '5·'6 En een procesdossier uit 1562 verwijst 
naar dezelfde erfgenamen, zij het dat in de vijf tussenliggende jaren enkelen van hen overleden zijn;• 
vermeld worden nu 1) Burchgen, weduwe van Jacob Gerritsz te Breukelen, 2) Cornelis Cornelisz die 
samen met 'al zijn zusters' als erfgenamen vermeld worden van wijlen Cornelis Gijsbertsz en Aeltgen, 
3) GerritJansz in Papendorp namens zijn huisvrouw en 4) Gerrit Woutersz, Cornelia Woutersdr en haar 
man Dirck Willemsz en Wouter Woutersz (samen met zijn voogd Thij men Willemsz). 

Uit dit huwelijk: 

1. Annichgen Gerritsdr, geb. 1539,' 0 tr. vóór 2-1-1565 Baers Petersz, schepen buiten St. Catharij
nen (1596-1597), begr. Utrecht (Jacobikerk) 1615/1616, zn. van Peter Baersz en Marie (we
duwe van Frederick S p lin tersz ). 

Baers Petersz pacht twaalf morgen land op Papendorp buiten St. Catharijnepoort, volgens 
bewaard gebleven pachtbrieven uit 1561, '70, '77, '79 en '87,17 en 301

/, morgen land in Strijland, vol
gens pachtbrieven uit 1560 en 1587. 18 Van beide landen verlengt hij nog in 1606 de pacht. '9 Over het 
land in Strijland worden voor het kapittel van St. Marie vele verklaringen afgelegd in de jaren 1564 
en 1565, onder andere door de dan 25-jarige Anna, huisvrouw van Baers Petersz en zijn 'dienaer' 
LuytJansz.' 0 

In 1570 wordt Baers Petersz aan de Hogeweide genoemd onder de magen van de nedergeslagen 
Adriaen Fredericksz. Baers en Adriaen waren halfbroers en beiden zoons van Marie. 

De leggers van het Oudschildgeld uit 1600 laten zien dat hij dan twee percelen land pacht van 
28 respectievelijk twaalf morgen in het Lijn pad buiten St. Catharijne, drie viertelen op Hoge- en 
Lageweide en 14 morgen in Oudenrijn. Samen met de weduwe van Jan Cornelisz van Wel en het 
pesthuis pacht hij nog vier viertelen op Hoge- en Lageweide. In 1607- inmiddels woont hij in de 
stad Utrecht -voegt hij nog een perceel van 21

/, morgen aan de Hogeweide toe aan zijn landen." 
In 1611 machtigt Baers Petersz te Utrecht zijn zoon Steven Baersz om te Culemborg de 200 gul

den te vorderen, die hem bij testament besproken zijn door zijn tante Margaretha Jan Meeuszdr, 
weduwe van Willem van Royen." Deze zelfde zoon blijkt ruim 30 jaar later in Vleuten te wonen, 
wanneer hij aan zijn neef Dirck Gijsbertsz van Swesereng de grafstede in de St. Jacobskerk ver
koopt die hij geërfd heeft van zijn ouders Baers Petersz en Annichgen Gerritsdr, 'in leven aen den 
huyse de Voorn'. 

Baers en Annichgen krijgen de volgende kinderen: 
a. Steven Baers, te Vleuten, tr. Adriaentgen Hendricksdr van Bijlevelt. 
b. Cornelis Baers, in de Weerd, tr. Grietgen Cornelis Reyerszdr. 
c. Marichgen Baers de oudste, op Zeldenrijk te Vleuten, tr. Anthonis Hu gen. 
d. Marichgen Baers de jongste, te Houten, tr. (1) EvertJansz van Schonevelt en tr. (2) Goyert Corne-

lisz. 
e. Adriaentgen Baers, te Houten, tr. Thonis Egbertsz van Capellenhoffstede. 
f. Meyntgen Baers, op de Hogeweide, tr. Eerst Philipsz Pauw. 
g. Fijchgen Baers, op de La geweide, tr. Gijsbert Dircksz. 

2. Gerrit Gerritsz, volgt 11-a. 
3. Jan Gerritsz [van Papendorp), volgt Il-b. 

11-a. Gerrit Gerritsz, overl. tussen 29-10-1591 en 13-12-1593, tr. (1) vóór 29-4-1573 Adriaentgen 
Wy'ersdr, overl. tussen 23-7-1575 en 12-7-1592, dr. van Wijer Beerntsz; tr. (2) vóór 13-12-1593 Wil
lemtgen Sandersdr, overl. na 18-4-1627,23 dr. van Sander Willem Daemsz en Elisabeth Petersdr 
Coppel; zij tr. (2) RoschJansz van Schaijck; tr. (3) Cornelis Lambertsz. 

Gerrit Gerritsz op Swesereng koopt in 1562 vier morgen op de Lageweide (het Witboemsviertel) van 
Cornelis Gerritsz, schout op de Noort en zijn vrouw Marie.'• In 1572 koopt hij ook het derde en het 
vierde viertel in de Witboemshoeve in de Legeweide, van Herman Gijsbertsz van Raveswaey en juf-
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frouw Catharina Botters. '' Dezelfde verkopers transporteren Gerrit Gerritsz op Swesereng in 1580 nog
maals vier morgen land, nu te Vleuten. 26 In datzelfde jaar koopt Gerrit ook 9 morgen land op Alendorp, 
waarschijnlijk grenzend aan de genoemde vier Vleutense morgens. De verkopers zijn Anna, Lijsbeth, 
Huybertgen en hun onmondige zusters, allen dochters van zekere Gijsbert Gerritsz. '7 

In 1573 treffen we de eerste vermelding aan van Gerrits echtgenote: Adriana Wijer Beerntszdr. Ger
rit en Adriana kopen dan een huis en een vierkant erf achter St. Jacob, bij het Paardeveld, te Utrecht. 
Ze sluiten bij die gelegenheid een overeenkomst over de regenton en het onderhoud van de muur die 
de scheiding vormt met het erf van apotheker Wouter Liefftinck. •• In 1575 ontvangt Adriana Wijersdr, 
huisvrouw van Gerrit Gerritsz, octrooi om te testeren.•• 

Op 29 oktober 1591 leggenJacob van Roijen, 17 jaar oud, en Cornelis Verhaer, 54 jaar, een verklaring af 
op verzoek van Gerrit Gerritsz op Swesereng. Zij hadden een paard resp. een veulen van hem gekocht; 
beiden maken er expliciet melding van dat de boerderij van Gerrit Gerritsz gedreven werd door diens 
neef AdriaenJansz.' 0 

Adriaentgen Wijersdr overlijdt zonder kinderen na te laten, reden waarom haar twee nog levende 
zusters of de kinderen van haar twee al overleden zusters als erfgenaam optreden. Haar man Gerrit Ger
ritsz treedt snel na het overlijden weer in het huwelijk, metWillemtgen Sandersdr, verwekt bij haar een 
zoontje, Adriaen geheten, en overlijdt kort nadien. Zo kan het gebeuren dat Jan Gerritsz en Peter Baers 
als mombers van dat zoontje in 1593 Adriaentgens erfgenamen uitkopen.' ' In de boedel bevinden zich: 
• een plecht van 260 gulden, op 5 augustus 1589 voor schout en schepenen op de Noord verleden door 

DirckJacobsz. Goebell ten behoeve van Gerrit Gerritsz; deze plecht wordt aan Huybert, Gerrit en Jan 
Willemsz en Cornelis Jaspersz toebedeeld. (Cornelis Jaspersz [van Meerwijck] was gehuwd met Mar
richgen Willemsdr); 

• een koopmansbrief, met een jaarlijkse rente van 18 gulden, op 7 januari 1575 gepasseerd door Cors 
Gerritsz, Beernt Hendricksz en Margriet weduwe van Huych Anthonisz ten behoeve van Gerrit Ger
ritsz; deze koopmansbrief wordt aan Cornelis Jaspersz en Jan en Gerrit Willemsz toebedeeld; 

• een koopmansbrief, met een jaarlijkse rente van 18 gulden en 15 stuivers, op 28 juni 157x gepasseerd 
door Cors Gerritsz te Breukelen ten behoeve van Gerrit Gerritsz, en zijn huisvrouw Adriana Wij
ersdr; deze koopmansbrief wordt aan Merrichgen Willemsdr in De Bilt toebedeeld. 
Vijf maanden later verklaren Adriaentgens zuster, Gijsbertgen Wijersdr en haar man Cornelis Ger

ritsz uit Swesereng, dat ze door de voogden van Adriaentgens weeskind voldaan zijn van hun rechtma
tige een vierde gedeelte in Adriaentgens erfenis.' ' 

Jan Gerritsz en Baers Petersz melden bij de gecommitteerden ter Statenvergadering te Utrecht, dat 
de erfgenamen van Adriaentgen Wijersdr bij magescheid ontvangen hebben twee morgen land (geësti
meerd op 400 pond) en nog vier morgen land te Lageweide (1.200 pond), nog een plecht van 1.000 pond 
hoofdsom en nog aan gelden en koopmansbrieven voor de verdere onroerende goederen 4.600 pond. 
Over het totaalbedrag van 7.200 pond moet de veertigste penning worden betaald, ofwel 180 pond.33 

In 1599 verkopen Adriaens mombers,Jan Gerritsz in Papendorp en Baers Petersz aan de Hogeweide, 
een kamer aan het Peerdevelt achter de Bergstraat in Utrecht aan Cors Huybertsz van Schaijck en diens 
huisvrouw Anna.'• De kopers nemen een hypotheek van 300 gulden op het huis en lossen deze aan Adri
aen Gerritsz af in 1614. 

In de leggers op het oudschildgeld over het jaar 1600 komt 'het onmondige zoontgen van Gerrit Ger-
ritss in de Leechweyde' meermaals voor. Het bezit: 

1. negen morgen te Veldhuizen (in gebruik bij Adriaen Adriaensz aldaar), 
2. vier morgen te Vleuten (in gebruik bij zijn momber Jan Gerritsz in Galecop), 
3. nog negen morgen aldaar (waarvan zes morgen ook bij zijn momber Jan in gebruik en drie morgen 

bij HubertJansz [de Roy]), 
4. 7'/, morgen in Willescop (ook in gebruik bij Jan Gerritsz), 
5. zeven viertel in de Hoge- en Lageweide (waarvan vijf in gebruik bij Adriaen Jansz en twee bij Gijs

bert Dircksz) en 
6. zeven morgen in Galecop (in gebruik bij Jan Gerritsz van Bockholdt). 
In het leenregister van de burggraven van Montfoort wordt een deel van het bovengenoemde land in 

Willescop, te weten '/, viertel, vermeld: in 1589 wordt Gerrit Gerritsz met dit perceel beleend," na diens 
overlijden gaat het leen over op Jan Gerritsz als oom van de onmondige zoon Adriaen Gerritsz.'6 In 1607 
komt de eed op Adriaen Gerritsz;'7 in 1628 vernieuwt hij deze, nu vermeld als 'Adriaen Gerritsz van 
Sweserijn' .'8 In 1645 ten slotte draagt hij het land over aan Cornelis Jansz van Linschoten; dan als 'Mr. 
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Adriaen Zwesereng, licentiaet in de rechten' .39 

In 1605 voegen Jan Gerritsz in Galecop en Baers Petersz aan de Hogeweide als mombers van de 
onmondige Adriaen Gerrit Gerritsz nog een perceel land aan diens bezittingen toe. Ze kopen zeven 
morgen aan de Hogeweide van Huych Cornelisz van Cothen en Gerrit en Gijsbert Cosijnsz, gedrieën 
ongetwijfeld erfgenamen van Cornelis Gijsbertsz van Cothen enJannichgen Huych Gijsbertszdr.40 Nog 
in 1607 treden de beide mombers gezamenlijk op bij een machtiging. Baers Petersz woont inmiddels in 
de stad Utrecht.' ' 

Tussen 1594 en 1596 hertrouwt Willemtgen met Rosch Jansz van Schaijck uit Jutphaas. Blijkens de 
leggers op het oudschildgeld gebruikt Rosch in 1600 zeven percelen in het Nedereinde van Jutphaas 
met een gezamenlijke grootte van 29'/, morgen. 

Willemtgen trouwt in 1607 of 1608 voor de derde maal, nu met Cornelis Lambertsz te Jutphaas. Cor
nelis Lambertsz en Willemtgen Sander Willemszdr komen met SchaijckJansz enJanJansz van Schaijck 
als ooms en voogden van haar vijf voorkinderen bij RoschJansz van Schaijck in 1610 de uitkoop overeen 
uit Rosch' erfenis.4' De vijf kinderen worden met naam en leeftijd vermeld: Neeltgen (13), Marigen (12), 
Jan (10), Sander (8) en Gerrit (7). In de kantlijn van het gerechtsboek staat geschreven dat de kinderen 
in 1621 en 1622 verklaren dat Cornelis Lambertsz hun het verschuldigde geld (ieder 450 gulden) en de 
bijbehorende rente ook echt betaald heeft. 

Willemtgen krijgt uit haar twee laatste huwelijken verschillende kinderen. 
Uit haar tweede huwelijk met RoschJansz van Schaijck: 

a. Neeltgen Rosdr van Schaijck. 
b. Marichgen Rosdr van Schaijck, te Doorn, tr. Cornelis Hendricksz Drost. 43 

c. Jan Hillebrantsz van Schaijck. 
d. Sander Hillebrantsz van Schaijck. 
e. Gerrit van Scha ij ck alias Gerrit Hillebrantsz van Rossum, te Amsterdam, tr. N eel tj e van der Vij nen. 

(De heer Wout Spies heeft in zijn reeks artikelen over 'Een familie Drost alias Blanckensteijn uit 
Jutphaas' eerder aangegeven dat Rosch J ansz van Scha ij ck als alias de naam Hillebrant J ansz van Ros
sum droeg. 43) 

Uit haar derde huwelijk met Cornelis Lambertsz: 
f. Lambert Cornelisz van Schalckwijck, te Montfoort, tr. (1) Neeltgen Anthonisdr van de Pol; tr. (2) 

Heijltgen Adriaensdr van Bueren. 
g. Elisabeth Cornelisdr van Rossum, tr. (1)JanJansz van Leerdam; tr. (2) Cornelis Gijsbertsz in 'tWaal. 
h. Mr. Hillebrant van Rossum, procureur te Utrecht, tr. Petronella Syllincx. 

Uit het tweede huwelijk: 

1. Mr. Adriaen van Sweserenge, zie staak Van Sweserenge. 

11-b. Jan GerritszvanPapendorp, overl. (aang.) Utrecht 4-4-1636, tr. vóór 16-10-1577 Adriaentgen 
Gijsbertsdr, over 1. na 28-4-1630, dr. van Gijsbert Willem Daemsz en mogelijk Geertruyt. 

In de bewerkingen van de tiendpachten van St. Pieter zijn verscheidene tiendblokken in Papendorp 
en hun ligging in de jaren-1560 beschreven.44 Het derde tiendblok in Papendorp is 'vallende uuyt het 
lant dat Jan Gerritsz die Gelen gebruyckt'. Hier is ongetwijfeld 'onze' Jan Gerritsz mee bedoeld: zijn 
zoon Cornelis J ansz en diens beide zoons worden beiden geregeld aangeduid met het alias 'den gelen' 
of ook wel 'den gelen boer'. Het is niet duidelijk waarom de familie met dit alias wordt aangeduid. 

Vanaf 1577 is Jan Gerritsz met zijn 'jegenwoordige' huisvrouw Adriaentgen Gijsbert Willem Daemsz 
pachter van de 50 morgen in Papendorp die zijn vader Gerrit Jansz tot dan toe in pacht had.• In 1580 
is Jan Gerritsz, dan in Galecop, borg voor Geertruyt, de weduwe van Gijsbert Willem Daemsz, en haar 
zoon Willem Gijsbertsz en dochter Gerrichgen Gijsbertsdr (die later zal trouwen met Anthonis Corne
lisz den Berger).45 Jan Gerritsz wordt in 1582 samen met zijn vrouw vermeld als zwager(= schoonzoon!) 
van Geertruyt. weduwe van Gijsbert Willem Daemsz.46 Weer twee jaar later, in 1584, transporteert zeke
re Cornelis Jansz de helft van vier morgen land op Heycop op Jan Gerritsz tot Papendorp ( de wederhelft 
behoort Herman van Raveswaij). 

In 1600 heeft Jan Gerritsz vijf morgen te Galecop en zeven morgen te Heycop (in drie percelen) in 
eigendom en gebruikt hij nog steeds het al vaker genoemde perceel van 50 morgen in Papendorp. Het 
perceel te Galecop was in 1536 in gebruik bij Jan van Royen achter de oude hofstede; de percelen te Hey-
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cop waren in gebruik bij Peter Baers, Willem Cornelisz respectievelijk Henrick van Ravesway. 
In Galecop wordt hij nadrukkelijk aangeduid als Jan Gerritsz van Papendorp, om hem dan te kunnen 

onderscheiden van Jan Gerritsz te Galecop, zijn veel jongere naamgenoot die ook wel als Jan Gerritsz 
Kickvors wordt aangeduid. 

In 1602 komen Jan Gerritsz en Adriaentgen Gijsbertsdr voor in een grote groep van erfgenamen van 
haar moeye (=tante) Hillichgen Willem Daemszdr.47 In de liggers van het huisgeld van de stad Utrecht 
van het jaar 1629 staat Jan Gerritsz van Papendorp vermeld met een huis in het Jan Messensteechgen. 

In 1630 testeren Jan Gerritsz van Papendorp en Adriaentgen Gijsbertsdr. Zij is 'sittende deur swack
heyt van haere leden'. Mentgen Cors, dochter van hun zoon Cors Jansz, wordt een legaat besproken. 
Hun zoons Cors Jansz en Cornelis Jansz krijgen vier morgen te Heycop en vijf morgen te Galecop 
toebedeeld, mits zij 3.300 gulden in de boedel inbrengen. Erfgenamen zijn hun twee genoemde zoons, 
hun twee dochters MaychgenJansdr, weduwe van Hendrick Claesz, en GijsbertgenJansdr, gehuwd met 
Eerst Cornelisz, van Rossum. Ook de kinderen van Adriaen Jansz en Mentgen Jansdr behoren tot de 
erfgenamen.•• 

Het overlijden van Jan Gerritsz, in de Lageweide, wordt in 1636 aangegeven. Naast mondige kinde
ren laat hij een onmondig kind van een overleden kind na, van wie Tonis Hendricksz aan de Neude een 
halfbroer is. 

Uit dit huwelijk: 

1. Adriaen]ansz, volgtIII. 

2. Cors]ansz, zie staak Van den Nieuwendijk. 
3. Meyntgen]ansdr, over!. tussen 1-6-1620•• en 10-6-1629,s0 tr. (1) Hendrick Thonisz van Bijlevelt, 

geb. 1533,S' landbouwer op Alendorp, schepen van Vleuten (1560, '74-'75, '78-'79, '84, '95-

' 97), over!. 1613/1614, wedn. van Merrichgen Cornelisdr Schinckel, zn. van Thonis Jansz 

van de Heemstede; tr. (2) 1615/1616 Thonis]ansz van Waijen, op Alendorp (1622-1644), sche

pen van Vleuten (1619-'21, '26, '29-'30, '32, '41), overl. tussen 4-12-1646'' en 14-10-1647,'3 

zn. van Jan Anthonisz54 en Aecht Cornelisdr van Wijckersloot; 55 hij hertr. Utrecht (huw. 

comm.) 23-7-1631 Grietge Anthonisdr van Dalenoort. 
Meyntgens eerste man, Hendrick Thonisz van Bijlevelt, is veel en veel ouder dan zijzelf;s1 zelfs 

haar vader is veertien jaar jonger, zo blijkt uit een attestatie van haar man én haar vader in 1608, 
dan respectievelijk 74 en 60 jaar oud ... Hendrick is weduwnaar van Merrichgen Cornelisdr Schin
ckel, bij wie hij vijf voorkinderen heeft. 

Vanaf 1557 tot 1613 pacht hij twee hoeven land op Alendorp, te weten de Guldenhoeve en het 
Hofland. Hij gebruikt veel landerijen, zoals blijkt uit de leggers op het oudschildgeld van het jaar 
1600: 58 morgen te Vleuten, 18 morgen te Veldhuizen, acht morgen te Achthoven en vier morgen 
te Galecop. (Het land in Achthoven heeft Hendrick toebedeeld gekregen uit de boedel van zijn 
schoonvader uit zijn eerste huwelijk.56) 

Anthonis Jansz van Wayen treedt in 1615 of 1616 met weduwe Mentgen Jan Gerritszdr in het 
huwelijk en trekt op haar hofstede op Alendorp in. Zij heeft dan zes kinderen. Hendricks vijf voor
kinderen worden in 1618 uitgekocht uit de boedel van hun vader." 

In 1627 verklaren de schout (Cornelis van Aelst) en schepenen (Jan Gerrits2 van Spijck en Joost 
Goijertsz) van Vleuten over buurman Anthonis Jansz van Ween dat deze 'van goede faem' is. 58 In 
1629 verkoopt Anthonis J ansz van Weijen, tezamen met zijn dochter en zijn vrouws vier voorkin
deren aan Justus van Rijsenborch het huis met zes morgen op Achthoven en nog een perceel van 

twee morgen op Achthoven.59 Hij wordt onder andere bijgestaan door zijn vrouws broers Cors 
J ansz en Cornelis J ansz. 

In 1631 treedt Anthonis Jansz van Weijen opnieuw in het huwelijk, met Grietge Anthonisdr van 
Dalenoorc. Hij koopt de voorkinderen van zijn eerste vrouw Mentgen uit (twee van de zes zijn dan 
inmiddels al overleden).60 

An to nis Jansz van Weijen en zijn tweede vrouw Margareta Antonisdr van Dalenoort testeren in 
1632, bij welke gelegenheid hij zijn voordochter Maria Antonisdr zeshonderd gulden legateert.•• 
In 1635 wordt To nis Jansz op Alendorp vermeld als gebruiker van 58 morgen te Vleuten en 12 of 14 
morgen te Bijleveld.6

' 
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In de jaren 1641-1648 legt Oudmunster een ' toepacht' op de pacht van de Guldenhoeve van 
vijftig gulden per jaar. Er ontstaan pachtschulden en weduwe Grietgen verkoopt in 1654 aan Oud
munster een paard om vervolgens het verschuldigde bedrag voor dat paard op te eisen. Het kapit
tel gaat er evenwel vanuit dit bedrag af te kunnen trekken van de pachtschulden. In een brief van 
Van Halewijn aan Van Heusden uit 1654 (in het archief van Oudmunster) verhaalt Van Halewijn 
over weduwe Grietgen en verwondert zich over de 'onbeschaemtheijt van die vrou'.63 

Uit het huwelijk van Hendrick Thonisz van Bijlevelt en MeyntgenJansdr: 
a. Anthonis Hendricksz van Bijlevelt, te Utrecht, tr. (1) Mechteltgen van Camerick; tr. (2) Jannich-

gen Aertsdr van Swesereng. 
b. Gerrit Hendricksz van Bijlevelt, op de Hogenham, tr. J oosgen Hendricksdr van Ockhuysen.54 

c. Gijsbert van Bijlevelt, jong over!. 
d. Maychgen Hendricksdr,jong over!. 
e. Dirckgen Hendricksdr van Bijlevelt, te Utrecht, tr. Cornelis Sijmensz Modé. 
f. Meyntgen Hendricksdr van Bijlevelt, op de Hoet, tr. Claes Splintersz van der Wel.64 

Uit het huwelijk van ThonisJansz van Weyen en MeyntgenJansdr: 
g. Maria Antonisdr, jong over!. 

4. Maijchgen Jansdr, te Galecop (1600), overl. tussen 28-4-1630 en 6-3-1639, tr. Utrecht (ge

recht) 28-6-1600 Hendrick Claesz van Sweserengh, 65 in de Lageweide (1600 ), over 1. tussen 24-

5-161766 en 28-4-1630, zn. van Claes Hendricksz en Haesgen GoyertJacobszdr. 
Hendrick Claesz van Swesereng ter eenre zijde en Sophia Baers, weduwe van Ghijsbert Dircksz 

ter andere zijde splitsen in 1617 een perceel land van zes morgen in de Lageweide, dat zij tot dan toe 
gemeenschappelijk bezaten; Hendrick krijgt vier morgen toebedeeld.•• 

In 1639 - Hendrick en Maijchgen zijn overleden - machtigen hun elf kinderen, die dan allen 
wonen op een hofstede in de Lageweide, Adriaen Hendricksz, van Cuylemborch, korenkoper en 
borger te Utrecht, en twee procureurs om drie viertelen land in de Lageweide, voor hun woning 
gelegen, te verkopen aan hun oom Reyer van Vloten.67• 68 Een van de elf, Adriaen Hendricksz, mag 
het huis (op het land van St. Jan in de Lageweide), het vee, het gereedschap, het koorn en de huis
raad behouden mits hij zijn broers en zusters uitkoopt, ieder voor een bedrag van 370 gulden en 16 
stuivers. 

Hendrick en Maijchgen krijgen de volgende kinderen: 
a. Adriaen Hendricksz van Swesereng, te Zuilen, later in het Overeind van Jutphaas. 
b. Gijsbert Hendricksz van Swesereng. 
c. Cornelis Hendricksz van Swesereng, te Galecop, tr. Maychgen Petersdr Stoock. 
d. Gerrit Hendricksz van Swesereng, te Oud wulven, tr. Weyntgen Stevensdr van Zijl. 
e. Jan Hendricksz van Swesereng, te Papendorp, tr. Cornelia Jansdr (ook: Huybertsdr) van Bem-

mel. 
f. Maychgen Hendricksdr, op het Overeind van Jutphaas, tr.Jacob Tibben van Orost.54 

g. Jacomijntgen Hendricksdr van Swesereng, op de Ho geweide, tr. Willem Adriaensz. 
h. Willemtgen Hendricksdr van Swesereng, te Papendorp. 
i. Geertgen Hendricksdr. 
j. Haesgen Hendricksdr, op Slagmaat, tr. Eelgis Cornelisz van Milten burg. 
k. Gerrichgen Hendricksdr, te Utrecht. 

5. Egbert Jansz, tr. (gerecht) Utrecht 28-6-1600 Neeltgen Claesdr van Swesereng, dr. van Claes 

Hendricksz en Haesgen GoyertJacobszdr. 
Egbert is ongetwijfeld één van de kinderen van Jan Gerritsz. Hij trouwt als Egbert Jan Gerritsz 

uit Galecop op dezelfde dag als Marichgen Jan Gerritszdr uit Galecop met Hendrick Claesz uit de 
Lageweide: een dubbelhuwelijk van broer en zus. 

6 . Cornelis J ansz [ den Geelen], zie staak Van Pa pendorp / Den Geel en. 
7. Gijsbertgen Jansdr van Papendorp, over 1. na 29-3-1647, 69 tr. Utrecht (gerecht) 10-4-1619 Eerst 

Cornelisz van Rossum, geb. 1589/ 0 te Schonauwen (1635-1664), overl. tussen 25-7-16687 ' en 

6-8-1669/ 2 zn. van Cornelis Eersten van Rossum en Mechtelt Huygen van Cothen; hij tr. 
( 2) N eeltgen Dircksdr Drost, wed. van Aert J ansz van Rij neveltsdam. 

Gijsbertgen Jansdr van Papendorp testeert in 1641.73 Dit testament is van belang geweest om de 
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familieverhoudingen te begrijpen. Haar erfgenamen zijn haar broer Cornelis Jansz van Papen
dorp, de kinderen van wijlen CorsJansz en van wijlen haar zusters MeijntgenJansdr en Maijchgen 
Jansdr. Aanvullend bespreekt ze legaten voor haar broedersdochter Meijntgen Cornelisdr (500 

gulden), haar zustersdochter Geertgen Hendricksdr (500 gulden) en de twee kinderen van wijlen 
haar broer AdriaenJansz (ieder 50 gulden). 

III. Adriaen Jansz, over 1. vóór 14-5-1603, tr. Utrecht (gerecht) 16-12-1590 Marichgen Dircksdr, 
van de Lageweide, overl. tussen 16-11-1632 en 15-7-1657, dr. van Dirck Gijsbertsz enJannichgen 
Wijersdr; zij tr. (2) Gerrit Willemsz Vermeer te Cothen. 

In 1591 bestiert AdriaenJansz de boerderij van zijn oom Gerrit Gerritsz op Swesereng.74 

Marrichgen Dircksdr, weduwe van Gerrit Willemsz van der Meer, pacht samen met haar onmondige 
nazoontje Adriaen Gerritsz in 1620 vier morgen land, 'Compostelle' genaamd, te Cothen.75 Samen met 
zoon Adriaen leent Maijchge Dircksdr in 1632 800 gulden, welk bedrag in 1658 door (dan wijlen) Adri
aen Gerritsz Vermeer afgelost blijkt te zijn.76 In 1657 transporteren twee medeerfgenamen uit het twee
de huwelijk van Marichgen Dircksdr, te weten Neeltgen Gerritsdr Vermeer, getrouwd metThonisJansz 
op Slijck en Jannichgie Gerritsdr Vermeer, een perceel van vier morgen op de Lageweide, genaamd 'de 
Padmeer' .77 

Uit dit huwelijk: 

1. AdriaentgenAdriaensdr, in de Lageweide (1615), overl. na 12-5-1641, tr. Utrecht (gerecht) 6-1-

1616 Herman Dircksz op Rijnouwen, overl. na 27-3-1656, zn. van Dirck Hermansz en Aeltgen 
Gerrit Dirckszdr.78 

Begin 1675 komen de erfgenamen79 van hun oom Dirck Hermansz van Hogewoert en Joosje 
Hermansdr van Hogewoert tezamen. Hun huis in het St. Nicolaassteegje en vier morgen land in 
Abstederveld waren door de Franse oorlog danig in waarde gekelderd; de erfgenamen zien van de 
boedel af. 80 

Herman en Adriaentgen krijgen de volgende kinderen: 
a. Adriaen Hermansz van Hogewoert ( ook: van Rijnauwen), te IJsselstein, tr. DelianaJansdr Goes.'' 
b. Cornelis Hermansz van Hogewoert (ook: van Rijnauwen), op de Hoogt bij Utrecht en later te 

Houten, tr. Annichgen Huygen.54 

c. Aeltgen Hermansdr van Hogewoert, op de Hoek anders genaamd Meerwijck, tr. Cornelis El-
bertsz van Meerwijck de jonge. 

d. Maria Hermansdr van Hogewoert, te Stoetwegen, tr. Adriaen Damen van Cauwenhoven. 82 

e. Dirck Hermansz van Hogewoert, ongehuwd over 1. 
f. Joos je Hermansdr van Hogewoert, ongehuwd overl. 

2. N.N.Adriaensz/dr, overl. na 12-5-1641. 

Staak Van Sweserenge 

I. Mr. Adriaen van Sweserenge, geb. (vóór 13-12) 1593, te Angers (Ned. Natie) in Frankrijk (1615), 

student te Orléans (rechten) 22-5-1615, (j.u.l.) ald. feb./apr. 1616, advocaat voor het Hof van 
Utrecht (1625), student te Leiden (mathematica) 1-5-1627 (33 jaar), regent Aalmoezenierska-
1ner te Utrecht (1638-1639), huis1neeste r Bartholon~eusgasthuis te Utrecht, overl. Utrecht 2 3 -

9-1645, tr. Utrecht (gerecht) 7-7-1618 Christina vanDael, over 1. (aang.) Utrecht 22-8-1625, dr. van 
Anthonis van Dael en Elisabeth Aertsdr Foeyt. 

Mr. Adriaen van Sweserenge, oorspronkelijk 'gewoon' Adriaen Gerritsz, kan gerekend worden tot de 
Utrechtse katholieke aristocratie. Zijn huwelijk met Christina van Dael zal hier in belangrijke mate toe 
bijgedragen hebben. 

Op 9 augustus 1625 stellen mr. Adriaen van Sweserengen en zijn vrouw Christina in hun woonhuis 
'jegensover de St. Servaesabdije' hun testament op. 83 Ze stellen tot mombers haar vader An to nis van Da
len en haar ooms Peter van Dalen en Bernhard van Leeuwen. Christina is 'sieck'; nog geen twee weken 
later wordt haar overlijden aangegeven. Zij is 'nalatende haeren man ende twee onmundige kynderen'. 
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Een van deze kinderen overlijdt kort daarna. Dit is aanleiding voor mr. Adriaens schoonouders om de 
momberschap over het andere kind te bekrachtigen. Op z mei 1626 verschijnen Anthonis van Dael, 
burger te Utrecht, en Elisabeth Aertsdr Foeyt, woonachtig aan de oostzijde van de Oudegracht bij de 
Smeebrug, dan ook voor de notaris en stellen over hun met name genoemde dochterszoon Johan de 
Sweserenge mombers broer Peter van Dael en zwager Berndt van Leeuwen. 84 

Een jaar later, op 18 april 1627, herziet ook mr. Adriaen zijn testament. Zijn zoon, Johan de Sweseren
ge, is zijn enige erfgenaam. Hij benoemt tot executeurs van zijn testament zijn schoonvader Anthonis 
van Dael en collega-advocaat François de Wijs. Mocht zijn zoon voor hem komen te overlijden, dan zijn 
zijn 'naeste vrinden' van vaderszijde voor de helft en die van moederszijde voor de andere helft erfge
naam. In dat geval ook legateert hij de Armennoodhulp te Utrecht jaarlijks 'ten eeuwigen dagen' een 
bedrag van 50 gulden voor de uitdeling aan de armen, gevestigd op een perceel land van twee morgen 
op de Hogeweide, aan de Couhornsedijk. Iedereen die hij gedoopt ('op de vunte geheven') heeft lega
teert hij een rozenobel; al zijn pachters en rentegevers twee kannen franse wijn. Zijn moeder bespreekt 
hij , voor het geval zijn zoon na hem zou komen te overlijden zonder kinderen na te laten, de lijftocht 
van alle legaten. ' 3Aanleiding voor mr. Adriaen tot dit testament is ongetwijfeld zijn inschrijving als 
student mathematica aan de Universiteit van Leiden per 1 mei 1627. 

In 1632 is mr. Adriaen getuige bij het huwelijk van zijn broer(= halfbroer!) Gerrit van Schayck, te 
Amsterdam. •s In 1639 benoemt zijn halfbroer Hillebrant van Rossum, procureur, mr. Adriaen de Swese
renge in zijn testament tot voogd over zijn eventuele onmondige erfgenamen.86 En in 1640 getuigt hij 
bij het huwelijk van zijn broer(= halfbroer) Lambert Cornelisz uitJutphaas. 87 

Enkele maanden voor zijn dood, in 1645, verleent mr. Adriaen machtiging aan Gerrit Lenertsz te 
Willescop om uit zijn naam drie kamp jes land daar te transporteren aan Cornelis Jan Henrick Huijgen. 
Twee kampjes zijn eigendom, één heeft hij in leen bij het huis Montfoort.•• De koop wordt aangegaan 
voor 6.000 gulden.•• Wanneer mr. Adriaen zijn einde voelt naderen, testeert hij nogmaals. Hij woont 
nog steeds 'jegensover ' t convente van St. Servaes, op de Nieuwegraft'. Zijn zoon Johan is nog steeds 
zijn enige erfgenaam.90 Twee weken later wordt zijn overlijden aangegeven bij de momberkamer. In de 
aangifte is vastgelegd dat hij een onmondige zoon nalaat en dat Albert Proeys en advocaet De Wijs de 
executeurs zijn van zijn testament. 

Het lijkt wel alsof de familie afstand wil doen van haar grond in de provincie, want een half jaar na 
het overlijden van mr. Adriaen verleent zijn zoon Johan de Zwesereng machtiging aan Geerloff van 
J aersvelt om 13 morgen land te Vleuten en onder Alendorp te transporteren aan Egbert van Boecop.9' 

De vraag naar de herkomst van mr. Adriaen van Sweserenge is diverse malen onder de aandacht 
gebracht, getuige de vraag van Jonkheer H.S. van Lennep in De Nederlandsche Leeuw•' (gecorrigeerd 
door de heer J.H. van Mosselveld93) en de aansluitende reacties van de heren A. Pastoors94 en W.A. Wij
burgjr.95 

Over hem zijn verschillende wederwaardigheden gepubliceerd. Dankzij het lezenswaardige artikel 
over het wapenboek van de Nederlandse studentenvereniging te Angers (1614-1617) weten we dat Adri
aen in Frankrijk gestudeerd heeft. 96 Aanleiding tot dit artikel was de veiling, in 1989, bij Christie's te 
Amsterdam van een zeventiende-eeuws album, dat in zijn soort uniek genoemd mag worden. Het is het 
eerste, en tot dan toe enig bekende, album van een particuliere vereniging van Nederlandse studenten 
in zeventiende-eeuws Frankrijk en wel in de universiteitsstad Angers. 

Het artikel beschrijft ook Adriaens wapen: in zwart een gouden adelaar; helmteken: de adelaar van 
het schild tussen een zwarte vlucht; dekkleden en wrong: zwart en goud. De bijbehorende tekst is zeer 
toepasselijk en luidt: 'Virtute maioribus praelucendo' (door in deugd de voorvaderen voorbij te stre
ven). 

De familie De Sweserenge is jarenlang verbonden geweest aan het huis 'De Roos' ( dat vanaf 1723 tot 
in de twintigste eeuw dienst deed als universitair gebouw; huidig adres Nieuwegracht 187 te Utrecht)." 
In 1624 koopt mr. Adriaen van Sweserenge, advocaat, het grote huis 'de Roos' van Cornelis de Reuver, 
de rentmeester van St. Servaas; ook koopt hij de twee kameren aan de Nieuwegracht en de twee kame
ren in de Lange Nieuwstraat die bij het percelencomplex horen.•• Zijn zoon Johan koopt in 1646 het 
belendende pand (de latere hortulanuswoning) van de kinderen van Adriaen van Schaijck en herenigt 
het met het grote huis 'de Roos'. De ligging van dit pand wordt beschreven als 'tot aen het hof van Swe
serengh'.99 
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Wapen van mr.Adriaen van Sweserenge, uit het wapenboek van de Nederlandse studentenvereniging 
te An gers (1614-1617) 

Uit dit huwelijk: 

1. Johan de Sweserengh, volgt II. 
2. Gerard de Sweserengh, overl. (aang.) Utrecht 12-9-1625 (overleefde zijn moeder enkele we

ken). 
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II. Johan de Sweserengh, overl. vóór 17-6-1652, tr. Utrecht (huw. comm.) 25-11-1645 Aleydis Ca
tharina de Wijs, dr. van mr. Jacob de Wijs en Catharina Fransdr Lommerts; zij tr. (2) Jo' Paulus 

Soudenbalch, zn. van Evert Soudenbalch en Rembolda Isendoorn à Blo is. 
Johans vader is bevriend met zijn collega mr. François de Wijs, eveneens advocaat te Utrecht, en deze 

vriendschap mondt uit in het huwelijk van de jonge Johan de Sweserenghe met mr. François' zusje 
Aleydis Catharina de Wijs. Zo komt Johan terecht in een typische juristenfamilie. Zijn eigen beroep 
is niet bekend. Bijna een jaar na hun huwelijk testeren Johan de Sweserenghe en Aleydis Catharina de 
Wijs, vanuit hun woning op de Nieuwegracht tegenover het St. Servaesconvent. Zij stelt Jacob de Wijs, 
raad van Utrecht, tot momber.100 

Johan overlijdt spoedig en laat zijn vrouw met twee zoontjes na. Deze blijven in het grote huis 'de 
Roos' wonen. 

In 1652 geeft mr. François de Wijs, advocaat, aan zijn zuster Aleijdis Catharina 's ijnen hoff over, 
gelegen in het gerecht Lijn pad, nabij Luchtestein. 1°' Aleijdis Catharina de Wijs koopt in 1663 van Josina 
Foeyt een huis en hofstede aan de westzijde van de Lange Nieuwstraat. Op dezelfde datum transpor
teert ze aan Elisabeth de Visscher, weduwe van Bernt van der Haer, apotheker te Utrecht, een huis aan 
de oostzijde van de Oudegracht, tussen de Geertenbrug en de Smeebrug.10

' 

1666 is een bewogen jaar voor Aleijdis Catharina. In het begin van het jaar wil haar oudste zoon, 
dan net twintig jaar geworden, dienst nemen als ruiter in het Staatse leger. Hij krijgt een oproep van 
kolonel Van Ginckel om zich in garnizoen te Maastricht te melden. Aleijdis Catharina is het niet eens 
met de plannen van haar zoon en weigert als voogdes zijn uitrusting te betalen, waardoor hij niet kan 
vertrekken. Adriaen Jacob spant in maart 1666 voor schepenen van Utrecht een proces aan, dat nog in 
april voortduurt. Door de ontijdige dood van de rebellerende zoon kom het niet tot een beslissing. 103 

De verstandhouding tussen moeder en zoon moet al eerder niet goed geweest zijn, want bij de ope
ning van zijn testament, eind 1666, blijkt dat hij zijn moeder slechts haar legitieme portie vermaakt 
heeft, terwijl de rest van zijn erfenis naar zijn neef Frans Diderick de Wijs, de jongste zoon van mr. 
François, gaat. 104 

1 september 1666 treedt haar jongste, dan nog onmondige, zoon Antoni van Sweserenge in het 
huwelijk met de voorname jonkvrouw Cornelia de Cupere, een dochter van de toen reeds overleden 
domkanunnik Christiaen de Cupere en Maria Magnus. Reden voor Aleijdis Catharina om ten overstaan 
van zijn voogden (onder wie haar neefs Godefridus de Wijs en Sebastianus de Wijs) vast te leggen dat zij 
de boedel van wijlen haar man zal inventariseren.10 5 Enkele weken nadien hertrouwt Aleijdis Catharina 
met de nog voornamere jonge heer Paulus Soudenbalch, één van de laatste telgen van dit roemruchte 
Utrechtse geslacht. 

In 1669 bespreekt ze haar enige zoon Anthonis de Sweserengh al haar goederen, mits zij het vrucht
gebruik ervan mag hebben.106 Anthonis op zijn beurt schenkt al zijn goederen (behoudens lijftocht) 
aan zijn moeder, uitgezonderd een bedrag van 30.000 gulden dat hij haar tegenwoordige man Paulus 
Soudenbalch schenkt. 106 

Het ongunstige testament van Adriaen Jacob de Sweserenge levert problemen op, want de onver
deelde boedel moet verdeeld worden tussen Aleijdis Catharina, haar zoon Antoni en haar neef Frans 
Diderick de Wijs. Bij het magescheid uit 1671107 valt het grote huis met het kleine huis en de twee ka
meren aan de Nieuwe Gracht toe aan Antoni, terwijl Aleijdis Catharijna de twee kameren in de Lange 
Nieuwstraat krijgt toegewezen. An toni van Swesereng had zelf geen belangstelling voor het grote huis 
want hij was als kapitein van het Staatse leger gestationeerd in het garnizoen van Culemborg. 

Uit dit huwelijk: 

1. Adriaen]acob de Sweserengh, over!. 1666. 

2. Anthonis de Sweserengh, kapitein, over!. tussen mei 1677108 en 5-9-1682, tr. Utrecht (huw. 
comm.) 1-9-1666 Cornelia de Cupere, vrouwe van Bergambacht, dr. van Christiaen de Cu

pere en MariaMagnus; zij tr. (2) (geref.) Utrecht 5-9-1682 Willem Brinck. 
Joffr. Cornelia de Cupere laat haar testament in 1667 opstellen. Ze benoemt verscheidene zus

terskinderen tot erfgenamen.10
• 

Uit dit huwelijk: Maria Catharina vanSweserengh, tr. Gerrit Johan vanBergeijck, vaandrager. 
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Huis 'de Roos' aan de Nieuwegracht te Utrecht, naar een tekening van L. P. Serrurier (circa 1730) (Het Utrechts Archief, cat.nr.35108) 



Staak Van Papendorp/Den Geelen 

I. Cornelis Jansz van Papendorp alias den Geelen, in Papendorp (1617), te Galecop (1628), buiten 

de Catharijnepoort (1641-1652), overl. (aang.) Utrecht 5-4-1652, tr. Utrecht (gerecht) 8-5-1611 

Geertruyt]acobsdr van Rossum, in 't Waal (1611), bij de Doofpoort (1656), overl. (aang.) Utrecht 

28-1-1656. 
In 1650 machtigt Cornelis Jans2 van Papendorp, burger te Utrecht, Cornelis Antonisz, burgemeester 

te Vreeswijk om aldaar aan zijn zwager Jacob Gerritsz. van Rossum in 't Waal te transporteren de helft 
van acht morgen land 'in de Vaertsche broeck'."0 Het lijkt erop dat het met Cornelis in de laatste jaren 
van zijn leven langzaam minder gaat. In 1651 bekent hij vijf jaar achterstallige landpacht schuldig te 
zijn, in totaal voor 530 gulden. Hij moet beloven dat hij dit bedrag in drie termijnen en zonder verder 
uitstel zal betalen."' Het jaar erop komt Cornelis te overlijden. Acht dagen na de overlijdensaangifte 
verschijnen weduwe Geertgen Gerritsdr samen met haar twee nog levende kinderen Adriaen en Jaco
mijntgen voor de notaris; onder condities had Cornelis een perceel land van ruim vijf morgen land te 
Westraven gekocht, maar Geertgen en de kinderen wensen de verschuldigde kooppenningen niet te 
betalen en zien verder van de koop af."' 

Uit dit huwelijk: 

1. Jacomijntgen (ook: Meijntgen) Cornelisdr van Papendorp, buiten de Catharijnepoort (1664), 

overl. (aang.) Utrecht 10-10-1664, tr. Utrecht (huw. comm.) 11-7-1657 WillemAdriaensz Ver
steech(ook: van derSteech en van deHoochsteech), voerman, in de Grootendorst op het zandpad 

(1664), buiten de Catharijnepoort (1657, 1665-1666); hij tr. (2) (huw. voorw. 5-5)113 Utrecht 

(huw. comm.) 19-5-1666 Elisabeth Cornelisdr Lau, weduwe van Osell Gijsbertsz van Wiel. 
In 1658 huurt Willem Adriaensz van de Hoochsteech de grote en kleine Geerkamp buiten de 

Daalsedijk voor een periode van zes jaar."• Dit is een perceel land van acht morgen, dat zijn schoon
moeder Geertgen Gerritsdr van Rossum, weduwe van Cornelis Jansz den Geel en laatst in gebruik 
had. In 1665 transporteren Willem Arisz Versteech en Willemina Cornelisdr van Papendorp een 
huizinge, erf, berg en schuur buiten de Catharijnepoort aan Cornelis Aertsz Ruysch."5 Hoe dit 
transport door Willem én zijn huisvrouw kon plaatsvinden, is een raadsel: haar overlijden is inge
schreven eind 1664 ... 

2. Gerrit Cornelisz van Papendorp alias den Geelen, volgt II-a. 

3. Adriaen Cornelisz van Papendorp alias den gelen boer, volgt II-b. 

11-a. Gerrit Cornelisz van Papendorp alias den Geelen, op Papendorp (1649-1651), overl. (aang.) 

Utrecht 21-7-1651, tr. Utrecht (huw. comm.) 21-4-1638 Nelleken Dircksdr, van Mastwijck, over 1. 
tussen 8-2-1654 en 10-6-1657, dr. van Dirck Cornelisz 

Gerrit Cornelisz in Papenderp legt in 1641 ten overstaan van de officier van de stad Utrecht een ver
klaring af over mr. Casper, de scherprechter, die verscheidene malen duiven schoot op zijn hofstede en 
zich in het bijzonder de maand voor Kerstmis 1641 verstoutte 'op mijne hoffstede te co men ende eenige 
duijven van mynen berch te schieten, twelck ick, gewaer wordende, dat ick hem vraechde waerom hy 
zulx <lede ende tot antwoorde bequam 'lek heb nu u duijven geschoten ende zoo uwe hoenderen oock 
zoo in mijn scheut sa ten, ick zouse mede schieten ende latent u aensien, daerop alsoo ick zeijde, in cash 
ghij dat dedet, zoo zoude ick u met dien dissel die ick in mijn hant heb op 'n huijt smijten', waarop de 
scherptrechter 'al preutelende' Gerrits hofstede verliet. Neeltgen, de huisvrouw van Lambert Claesz 
[Worff] aan de Ho geweide, legt een soortgelijke verklaring af. "6 

Ook Gerrit Cornelisz gaat het in de laatste jaren van zijn leven niet goed. In 1646 bekent hij dat hij 
778 gulden, vijf stuivers en twaalf penningen achterstallige landpacht schuldig is aan Gooswijn van 
Royen, de rentmeester van de St. Pauwelsabdij. Hij belooft dat hij dit bedrag binnen zes maanden zal 
betalen. "7 • ' 

Bij het overlijden van Gerrit Cornelisz van Papendorp staat in het register bijgeschreven 'sijnde de 
sleutel op de dootkist geleijt'. Direct na zijn overlijden worden zijn goederen openbaar verkocht."' Zijn 
vader Cornelis Jansz den Geelen koopt voor 1.370 gulden de huizinge met bergen, schuren, duifhuis en 
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brouwhuis te Papendorp. Voor 2.897 gulden en één stuiver worden het vee, de bouwgereedschappen, 
de huisraad en het koorn te velde verkocht. De grootste posten zijn: 
• vier morgen winterweit op het Lijn pad: Har man Claesz op de Noort voor 538 gulden; 
• twee morgen winterweit op het Lijn pad: Aert Fredericksz in Louwenrecht voor 215 gulden; 
• een bruin merriepaard en een veulen: Jan Teunisz Stuiting buiten de Tolsteegpoort voor 112 gulden; 
• een 'colde veullich': Teunis Cornelisz op de Cuijl, voor 107 gulden; 
• een bruin eenjarig merriepaard met een 'swart col vullen': Teunis Cornelisz Dijckm' int Wael voor 

105 gulden. 
Een jaar na het overlijden melden zijn crediteuren zich bij het Hof van Utrecht om overeen te komen 

wie preferentie heeft voor wat betreft de vordering op de verkochte goederen: haaf, vee en meubelen 
en het huisje op de grond van St. Pauwels. Belastingen en doodschulden gaan vóór, gevolgd door land
pachten en achterstallig loon van bouw knechten en dienstknechten. Het overzicht maakt duidelijk dat 
Gerrit ook vijf morgen te Galecop pachtte van het Nicolaiconvent."9 

Weer een jaar later stelt Nellichgens vader, Dirck Cornelisz van Mastwijck, zich borg voor de voldoe
ning van de jaarlijkse pachtpenningen van land dat zij van de St. Pauwelsabij huurt; hij vrijwaart de 
andere borg, Nellichgens zwager Hendrick Dircksz van de Haer."0 Dit mag niet baten. Het jaar erop, 
op 8 februari 1654, doet ze haar hele hebben en houwen over aan haar mans neef Jan Hendricksz van 
Sweserenge:"' de hofstede, twee schuren, twee bergen, een duifhuis, een wagenhuis en een bakhuis, al
les staande op 51 morgen pachtgrond te Papendorp van de St. Pauwelsabdij. Ook de pacht doet ze over. 
Verder verkoopt ze acht paarden 'jong ende out', negen melkkoeien, vier 'hockelingen' en vier varkens, 
alle duiven, de helft van de hoenderen, vijf mud gedorst weit en de helft van het vlees en het spek dat 
in de schoorsteen hangt, een partij bonen op zolder en al het koren dat in een van de bergen ligt. Ten 
slotte worden de mestvaalt en een reeks van wagens, ploegen en verder gereedschap genoemd. Dit alles 
voor 4.265 gulden boven vijf rozenobels ter verering van haarzelf. In mindering van het bedrag worden 
1.300 gulden gebracht die op de hofstede gevestigd zijn. Zij wordt in deze akte bijges taan door haar 
broer Crijn Willemsz Snel, zwager Hendrick Dircksz van der Haer en zwager Adriaen Cornelisz van 
Papendorp. 

Spoedig na deze verkoop komt Nellichgen te overlijden; in 1656 accepteren twee ooms op provisie
basis de voogdij over de onmondige kinderen: Adriaen Cornelisz van Papendorp, aan de singel buiten 
de Catharijnepoort en Crijn Willemsz, van vaderszijde resp. van moederszijde."' Beide voogden on
derzoeken namens de onmondige kinderen in 1657 de boedel van hun grootouders (Cornelis Jansz van 
Papendorp en GeertgenJacobsdr, van Rossum) en zien ervan af. 113 

Uit dit huwelijk: 

1. kinderen, onmondig (1657). 

11-b. Adriaen Cornelisz van Papendorp alias den gelen boer, buiten de Catharij nepoort ( 1645-1664), 

schipper op Leiden, voerman, over!. (aang.) Utrecht 15-8-1664, tr. (1) Utrecht (huw. comm.) 
8-11-1645 Claesgen Anthonisdr, van Breeveld, over!. (aang.) Utrecht 12-2-1655, dr. van Anthonis 
Hubertsz en Weyntgen Claesdr van Pijlsweert; tr. (2) Utrecht (huw. comm.) 11-4-1657 Jannich
gen]ansdrvan Varsevelt, buiten Catharijne (1694), over!. Utrecht 16-7-1694, wed. van Jan Corne
lisz van Vloten. 

Twee akten geven een inkijkje in Adriaens werkzaamheden als voerman. In 1654 wordt Adriaen 
Cornelisz de gelen genoen1.d onder een aantal voerluiden te Utrecht die Jan Lucasz, schipper op 's
Gravenhage, machtigen om van de prins van Oranje te vorderen hetgeen zij verdiend hebben met 
vrachtvervoer, onder andere van Nijmegen op Groningen."4 En in 1661 machtigen de erfgenamen van 
Peter Harmansz Vermolen samen met Harman Joosten van Rhijn (recht hebbende van Arien Cornelisz 
van Papenderp alias den gelen boer) diezelfde Jan Lucasz om te 's-Gravenhage de penningen te ontvan
gen die hun vader Peter Harmansz Vermolen 13 jaar geleden samen met Arien Cornelisz verdiend heeft 
in de tocht met de prins van Oranje op Nijmegen, Kleef en Groningen, blijkens aantekeningen van de 
wagenmeester en kwitanties."' 

In 1664 verstrekt Weyncgen Claesdr van Pij lsweert tezamen met haar kinderen die mede optreden 
voor de vader en de onmondige kinderen van wijlen haar dochter Claes je Tonisdr (bij Adriaen Corne-
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lisz) een machtiging tot het transport van een perceel land ter grootte van twee morgen en vijf hond, 
genaamd 'de Cuylen' of 'de Steenoven', omtrent de Vleutensedam, schuin tegenover het herbergje 
Jaffa."6· " 7 Een maand later wordt het overlijden van Adriaen ingeschreven; als mombers over zijn vier 
onmondige voorkinderen worden vermeld Willem Arisz, in de Grootendorst op ' t Sandtpadt en Sweer 
Tonisz omtrent de Catharijnenpoort, als ooms van vaders- respectievelijk moederszijde. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. JacobAdriaenszvanPapendorp, aan de Garen brug (1681), over 1. tussen 28-5-1686 en 11-2-1724, 

tr. Utrecht (huw. comm.) 14-5-1681 Hillichje Aelbertsdr van der Wel, buiten de Weerd (1681), 

over 1. na 17-8-1734. 
In 1672 is Jacob van Papendorp, zoon van Arien Cornelisz van Papendorp, legataris in het testa

ment van Elisabeth van Pijlsweert."8 

Uit dit huwelijk: Fijgje van Papendorp, tr.Jan Batenburg; en Adrianus van Papendo1p, tr. Catharina van 
Batenburg. 

2.-4. Drie kinderen, onmondig (1664). 
Bij het overlijden van Jannichje van Varsevelt, weduwe van Aert Cornelisz van Paapendorp, is 

vermeld dat zij 'mondige kinderen' nalaat. 

Staak Van den Nieuwendijk 

Bernard de Roij, kaart van de provincie Utrecht (fragment), Amsterdam 1696 
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I. Cors Jan Gerritsz, geb. Papendorp, woont aan de Dwarsdijk, overl. vóór 12-5-1641,"9 tr. 

Utrecht (gerecht) 23-12-1596 Marichgen Cornelisdr de Cruijjf, woont aan de Dwarsdijk, wed. van 

Willem Gerritsz, dr. van Cornelis Dircksz de Cruijff. 
Cors Jansz heeft in 1622 67 morgen land aan de Dwarsdijk in pacht van het Domkapittel. De pacht

som bedraagt jaarlijks 375 gulden en 134 goede pachtcapoenen.'30 Dit land is grotendeels terug te vin
den in de registers van het oudschild- en schellinggeld van Wijk bij Duurstede (1624).'3' In genoemde 
registers komt ook voor een perceel gelegen aan de Wijkersloot groot negen morgen dat Cors Jansz 
gebruikt van de H. Kruisvicarie, alias St. Anthonis kapel, te Wijk bij Duurstede. Prins Maurits, in zijn 
hoedanigheid van stadhouder van Utrecht, had de beschikking over de vicarie (het collatierecht) en had 
het gebruik vergeven aan de magistraat van Wijk, ter ondersteuning van de kerk en de 'schooldienst' 
aldaar. In de resoluties van de magistraat zijn de verpachtingen van het land te volgen:''' Cors Jansz, 
'nasaet' van Willem Gerritsz (die in 1596 reeds pacht), komt voor vanaf 1601. De pachtsom bedraagt jaar
lijks 100 gulden. In 1645, de kinderen van Cors Jansz zijn inmiddels gebruikers van het land, wenst de 
magistraat het land te verkopen omdat het land bij verkoop 'een merckelijcke penningh souden comen 
te gelden'.'33 Om toestemming van de stadhouder te verkrijgen wordt de stadssecretaris Schagen naar 
Den Haag gezonden. Koper is in 1646 het Domkapittel in Utrecht, dat echter 450 gulden inhoudt op de 
koopsom wegens de ' pretensie' van de kinderen van Cors Jansz, die vier hond van de negen morgen in 
eigendom hebben.'34 In 1647 verkoopt Adriaen Corsz, mede optredend voor zijn broers en zuster, aan 
het Domkapittel de vier hond land voor 450 gulden.'35 

Cors Jansz komt een aantal malen voor samen met familie van zijn vrouw. In 1621 wendt hij zich tot 
het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht, samen met Jacob de Cruijff, beiden wonen aan de 
Dwarsdijk.'36 Zij beklagen zich over Anthonis van Noort; de aard van de kwestie is niet duidelijk. In 
1633 is CorsJansz borg voorNellichjeJansdr, weduwe van Jan Cornelisz de Cruijff; zij pacht twaalf mor
gen land in Cothen.'37 In 1636 is Cors Jansz als oom - 'huwelijksvriend' - aanwezig bij de huwelijkse 
voorwaarden van Cornelis J acobsz de Cruijff en Anthonia Dirck Janszdr, weduwe van Dirck Hermansz 
Verweij . '38 (Willem Dircksz de Jongsten, schout van Cothen, is mede oom en huwelijksvriend. '39) 

Uit dit huwelijk: 

1. Meijntgen Cors Janszdr, overl. vóór 17-10-1671, otr. Wijk bij Duurstede (gerecht) 3-11-1624 

Adriaen Samuelsz Vernoij, over 1. vóór 21-9-1660, zn. van Samuel Hermansz Vernoij en Maria 

Adriaensdr van Bosch.140 

Adriaen Samuelsz Vernoij en Meijntje Corssen lijftochten elkaar in 1625.'4' Meijntje Corssen, 
weduwe van Adriaen Samuelsz Vernoij, geassisteerd met haar zoon Samuel, Herman Samuelsz 
Vernoij en Gijsbert van Bemmel, weduwnaar van Janneken Samuelsdr Vernoij, erfgenamen van 
Maria Adriaensdr van Bos, weduwe van Samuel Hermensz Vernoij , verdelen 21 september 1660 de 
ouderlijke boedel.••• Vier dagen later bekent Meijntgen Corssen, weduwe van Adriaen Samuelsz 
Vernoij , 1.500 gulden schuldig te zijn aan Hendrica Vereem, weduwe van David van Geesbergen. 
De jaarlijks te betalen interest bedraagt 'vijf ten hondert'. Meijntgen verleent hypotheek op drie 
morgen zowel wei- als bouwland gelegen in het Wijkerbroek. De zeven zonen van Adriaen en 
Meijntje compareren mede en geven toestemming voor de hypotheek.'43 

Op 25 maart 1661 maken Dirck Adriaensz Vernoij en Willemken de With huwelijkse voorwaar
den. De bruidegom brengt in de boerderij die zijn moeder Meijntje Corssen, weduwe van Adriaen 
Samuelsz Vernoij, tot nu toe in eigendom heeft gehad en een akkertje gelegen in de boomgaard 
van H e nnan. Jacobsz Ve rn o ij. Onde rte lcenaars va n d e akte z ijn o nd e r a nd e re M e ijntj e Corssen , 

Samuel Vernoij , Cornelis Adriaensz Vernoij , Adriaen Vernoij, Jacob Vernoij , Hermen Samuelsz 
Vernoij , Jan Adriaensz Vernoij, Cors Adriaensz Vernoij , Adriaen Corssen, Willem Corssen (met 
teken).'44 Op 30 september 1662 maken Jan Adriaensz Vernoij en Dirckje Jansdr Knijff huwelijkse 
voorwaarden. Een van de ondertekenaars is Willem Corssen (met een teken).' 45 Neeltje Joosten, 
weduwe van Adriaen Adriaensz Vernoij, wonende op de Hofstede de Engh te Wijk bij Duurstede, 
transporteert in 1666 haar boedel aan haar schoonmoeder Meijntgen Corssen, weduwe van Adri
aen Samuelsz Vernoij .'46 Meijntgen treedt daarna op voor haar schoondochter.'47 

Meijntgen is samen met Harmen Samuelsz Vernoij erfgenaam van Jannigje Samuelsdr Vernoij, 
overleden huisvrouw van Gijsbert Willemsz van Bemmel. Partijen sluiten op 6 februari 1668 een 
overeenkomst aangaande de nalatenschap. '48 
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Handtekeningen van ( o.a.) Meijntgen 
Corsdr (I, sub 1 ), Adriaen Corsz (II-b) 
en Willem Corsz (II-a) (1661) (RHC
ZOU, Not. WbD, 2497, d.d. 25-3-1661) 

HandtekeningvanAdriaen Samuelsz 
Vernoij (1625) (Het Utrechts Archief, 
Not. Ut, Uoo5aoo4, d.d. 23-4-1625) 
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In 1668 speelt er een kwestie voor het gerecht van Wijk tussen Meijntgen enAertJansz Quint. De 
preciese aard van de kwestie is niet duidelijk, maar Aert eist ruim 20 gulden van Meijntgen.'49 

Na het overlijden van hun moeder maken in 1671 de kinderen een boedelscheiding, uitge
zonderd de vooroverleden Adriaen Adriaensz Vernoij en Samuel Adriaensz Vernoij . (Meijntgen 
wordt in deze akte met de naam Van den Nijendijck aangeduid.)' ' 0 In 1678 is er een geschil tussen 
de erfgenamen en Peter Qµaribbe, heer van Tjepma, van wie Meijntgen en Adriaen land hadden 
gepacht. De erfgenamen claimen dat hun ouders teveel hadden betaald. Het gerecht van Wijk ver
werpt hun eis mits dat de heer van Tjepma bij eed zal verklaren niet teveel te hebben ontvangen, 
wat hij een maand later doet.'' ' In 1682 is nog sprake van een overeenkomst die Samuel Hermansz 
Vernoij , mede-erfgenaam van Herman Samuelsz Vernoij, en de erfgenamen van Meijntgen Cors
sen, weduwe van Adriaen Samuelsz Vernoij , hadden gesloten met Anna Verweij. De details waren 
in 1671 in een 'akte van belofte' vastgelegd door notaris Jacob van Bijler (wiens protocollen niet 
bewaard zijn gebleven).''' 

Uit dit huwelijk: 
a. Samuel, overl. vóór 17-10-1671. 

b. Cornelis, tr. Wijk bij Duurstede geref. 8-11-1653 Deliana van Bemmel, begr. Wijk bij Duurstede 
15-7-1685, wed. van Willem Cornelisz van Bemmel. 

c. Adriaen, tr. Wijk bij Duurstede (gerecht) 11-11-1662 NeeltjeJoosten van Schaik, geb. in 'tWaal. 

C. Specht, gezicht op Wijk bij Duurstede vanaf de rivier (1698) (ets; 25x30 cm) 
(RH CZO U, Topografisch-historische atlas Wijk bij Duurstede ( 240 )) 
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d. Jacob, tr. (1) Wijk bij Duurstede (gerecht) 8-3-1660 Margaretha Vosch (Vosch van Avesaet); tr. (2) 

Wijk bij Duurstede (gerecht) 11-5-1684 Willemina van BemmeJ.•53 

e. Dirck, tr. (1) Wijk bij Duurstede (gerecht) 16-4-1661 Willempje Anthonisdr de With; otr. (2) Wijk 
bij Duurstede (gerecht) 6-9-1664 Dirckje Willemsdr (van de Leemkolck). 

f. Johan, tr. Wijk bij Duurstede (gerecht) 18-10-1662 Dirckje Jansdr Knijff. 
g. Corstiaen, tr. (1) (derde gebod te Wijk bij Duurstede (gerecht) 11-8-1670) Cornelia Gerritsdr de 

Coolen, geb. Jaarsveld, wed. van Jan Gijsbertsz Stiltingh; tr. (2) Schoonhoven 29-7-1703 Elisa
beth van Breenen, wed. van Anthony van de Burg; zij hertr. Schoonhoven 2-11-1710 Pieter de 
Bertoul. 

z. Willem Corsz, volgt II-a. 

3. AdriaenCorsz, volgtII-b. 

4. GerritCorsz, volgt II-c. 

5. Cornelis Corsz, volgt II-d. 

11-a. Willem Corsz (van de Nijendijck), tr. (1) Aeltje Willemsdr; tr. (2) Wijk bij Duurstede (gerecht) 

4-7-1638 Maijchgen]acobsdr Vernoij alias Maeijken]acobsdr Vernoij Vulpens, geb. ca. 1593, wed. van 

Wou ter Claesz Helberch, dr. van Jacob Hermensz Vernoij en Beatrix Thonisdr van Vel pen. '54 

Aeltje Willemsdr, de eerste vrouw van Willem Corsz, is een grote onbekende. Zij is slechts bekend uit 
de vermelding van het tweede huwelijk van Willem Corsz. Zij is waarschijnlijk niet uit Wijk bij Duur
stede afkomstig. 

MaijchgenJacobsdr Vernoij legt in 1638, 45 jaar oud zijnde, een verklaring af. '55 

Kort na het huwelijk van Willem Corsz en Maijchgen Jacobs Vernoij wordt Willem verward met zijn 
broer Gerrit Corsz; in een geschil met Robbert Jansz wonende te Doorn wordt van Gerrit gezegd dat 
hij met de weduwe van Wouter Claesz Helberch is gehuwd.'56 De aard van het geschil is overigens niet 
duidelijk. 

In 1640 kopen Willem en Maijchgen een huis in de Achterstraat te Wijk bij Duurstede.'57 In hetzelfde 
jaar testeren zij waarbij zij elkaar wederzijds lijftochten. Maijchgen vermaakt de kinderen van Willem 
300 gulden, hetzelfde bedrag dat Willem zal ontvangen als zij voor hem komt te overlijden. Willem 
ondertekent de akte met een merk: een kruis aan elk uiteinde een bolletje.''" In 1641 koopt het echtpaar 
acht hond bouwland op de Horn in de vrijheid van Wijk bij Duurstede.'59 

Maijchgen testeert in 1649 nogmaals en wordt dan 'Maeijken Jacobs Vernoij Vulpens' genoemd, 
vermoedelijk een verwijzing naar haar moeders familie. De lijftocht met haar man blijft van kracht. Zij 
vermaakt de kinderen van haar man enige inventaris. Erfgenaam wordt haar moeder, of bij voorover
lijden de kinderen van haar broers en zusters, onder wie Maria Melger van Bemmelsdr verwekt bij Ger
richgenJ acobsdr Vernoij (zie II-a, sub 1).'60 

In 1658 verkoopt Willem Corsz samen met zijn zwager AnthonisJacobsz Vernoij twee morgen land in 
de Koornweerd.•., In 1664 machtigt Willem Corsz mede namens zijn broers Gerrit en Adriaen en zuster 
Meijntgen de procureur Jacob van Bijler inzake een proces tegen Joost Vereem.'6 ' 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Cornelia Willemsdrvan den Nieuwendijk, over 1. na 21-12-1707, tr. Wijk bij Duurstede (gerecht) 

12-6-1655 Melchior Elisz van Bemmel, afkomstig van N ederlangbroek, doet 14-1-1640 burge
reed te Wijk bij Duurstede, over 1. vóór 23-10-1677, wedr. van Gerrichgen J acobsdr Vernoij. 
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Melchior van Bemmel en Cornelia Willemsdr van de Nieuwendijck bekennen op 22 juni 1669 

1.600 gulden schuldig te zijn aan Mechteld van Zuijlen van Nij velt, douarière Diderick van Zuijlen 
van de Natewisch. De jaarlijks te betalen interest bedraagt 80 gulden en zij verlenen hypotheek op 
vijf morgen weiland in het Wijkerbroek. Jacob, Cornelis en Maria van Bemmel, voorkinderen van 
Melchior van Bemmel, geven toestemming.'63 Blijkens de eerste aantekening in de marge is op 17 
november 1684 1.200 gulden voldaan aan Frederick Ernst van Reede, gehuwd met Geertruijt Em
merens van Zuijlen van de Natewisch. (Na transport van een kamp weiland (zie hieronder), bekent 
Cornelia op genoemde datum, ter aflossing van 1.200 gulden, 600 gulden schuldig te zijn aan Jan
netjen en Maria Ottens van Schoonderwoert en verleent hypotheek op de genoemde vijf morgen 
weiland. De voorkinderen geven wederom toestemming.•••) Blijkens de tweede aantekening is op 
16 juli 1725 en 12 september 1724 tweemaal 200 gulden afgelost aan respectievelijk de diaconie van 
Wijk en aan 'joffrouw van Oostrum'. 

Op 23 oktober 1677 doet het gerecht van Wijk uitspraak in een conflict tussen Johanna Wij
borgh, weduwe van GijsbertJansz Keijser, grootmoeder en voogdesse over de onmondige kinde
ren van zaliger Jan van Leerdam, in leven schepen van Wijk bij Duurstede, ter eenre, en Cornelia 
Willemsdr van de Nijendijck, weduwe van Melchior van Bemmel, ter andere zijde. Inzet is welke 
pachtbedragen verschuldigd zijn over 1672, 1673 en 1674, de jaren dat de fransen het platteland 
hadden bezet en men te kampen had met de ravage die de fransen hadden aangericht. De magi
straat van Wijk had commissarissen aangesteld die over 'de kortingen van de lantpachten' moes
ten oordelen. In het geval van Cornelia zijn partijen niet tot overeenstemming gekomen, reden dat 
het gerecht Cornelia veroordeelt tot betaling van 50 gulden. '65 N.B. In 1698 verpachten de kinde
ren Van Leerdam twee morgen bouwland gelegen op de Oude Wetering.'66 

Op 4 mei 1680 heeft Catharina van Ingen, dienstmaagd, beslag laten leggen op 'enige pennin
gen' die Cornelia van den Nijendijckschuldig is aan MargaretaPieck van Wolfsweert wegens land
pacht. Catharina van Ingen heeft een vordering wegens 'verdient huijrloon' op Margareta Pieck 
van Wolfsweerd.'6' 

Op 17 november 1684 transporteert Cornelia van den Nijendijck de helft van twee morgen, een 
hond en 2 '/, roeden weiland in het Wijkerbroek aanJ annetje en Maria Ottens van Schoonderwoert. 
De kopers zijn reeds eigenaar van de wederhelft. Het land is Cornelia aangekomen uit de nalaten
schap van haar vader Willem Corsz.'68 

Op 30 april 1688 neemt Cornelia van den Nijendijck samen met Jacob en Cornelis van Bemmel 
voor twee jaar het 'boveneijnde' van de uiterwaard de Poelsweerd in pacht van Jacob Godin, heer 
van Boelesteijn etc.'69 Het is een voortzetting van de pacht; de pacht wordt telkens voor twee jaar 
aangegaan. De pachtsom bedraagt jaarlijks 175 gulden. In 1692 volgt nogmaals een overeenkomst; 
de pachtsom is jaarlijks 150 gulden.'70 Er zijn onder meer bepalingen betreffende het maken van de 
dijk en het aanleggen en onderhouden van ' tuijnen' voor de beesten. 

In 1689 bekent Cornelia van den Nieuwendijck 94 gulden en tien stuivers schuldig te zijn aan 
Jacob Vernoij en Willemken van Bemmel, wegens 'dertig silvere ducatons' die Willemken zeven 
jaar daarvoor aan Cornelia had geleend. De terugbetaling geschiedt in een aantal overeengekomen 
termijnen.'7' 

Gideon Hoefft, voormalig raad van de admiraliteit in Zeeland, verhuurt op 1 maart 1690 aan 
Cornelia van den Nijendijck elf morgen bouwland, verdeeld in drie akkers, te Overlangbroek. Het 
land is reeds in gebruik bij Cornelia. De pachttermijn is zes jaar en de jaarlijkse pachtsom bedraagt 
45 gulden.'7' 

Cornelia van den Nieuwendijck, weduwe van Melchior van Bemmel, enerzijds, en Jacob, Maria 
en Cornelis van Bemmel, kinderen van GerrigjeJacobsdr Vernoij en Melchior van Bemmel, ander
zijds, sluiten op 12 april 1693 een akkoord betreffende de verdeling van de nalatenschappen van 
Melchior van Bemmel en Maijken Jacobsdr Vernoij. Genoemd worden de kinderen van Melchior 
van Bemmel en Cornelia van den Nieuwendijck: Willemina, Gerrigjen, Aletta, Ellis en Antony van 
Bemmel. Cornelis van den Nieuwendijk is mede ondertekenaar."' 

Cornelia van den Nieuwendijck geeft op 14 april 1697 toestemming voor het huwelijk van haar 
dochter Aletta met Cornelis Brander, wonende te Amersfoort. '74 

Op 11 juni 1701 verkopen Cornelia van den Nieuwendijck en haar zoon Elis van Bemmel aan 
Cornelis van Bemmel (waarschijnlijk hun stiefzoon respectievelijk halfbroer) acht hond bouw
land gelegen op de Horn te Wijk bij Duurstede. De verkoopprijs bedraagt 200 gulden.'75 In mei 
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1706 hebben Cornelia van den Nieuwendijck en Elis van Bemmel een pachtschuld van 98 gulden 
wegens het gebruik van onder andere 14 hond land te Wijk bij Duurstede. De schuld zal in twee 
termijnen afgelost worden. LodewijckJacobsz Knijff en Cornelis van Bemmel stellen zich borg.''6 

Op 9 december 1707 verkoopt Cornelia van den Nieuwendijck aan haar broer Cornelis acht hond 
land op de Horn. De verkoopsom bedraagt 300 gulden.'" 12 december daaropvolgend volgt het 
transport.'78 In de jaren 1723-1726 compareren de voor- en nakinderen van Melchior van Bemmel 
voor het gerecht van Wijk bij Duurstede en transporteren percelen land in het Wijkerbroek, in het 
Kortland, op de Oude Wetering, op de Langs lag en in de Eng te Wijk bij Duurstede en een huis in 
de Achterstraat aldaar. Zoon Jacob van Bemmel wordt dan niet meer genoemd, Maria van Bem
mel is waarschijnlijk overleden, Willemina van Bemmel is gehuwd met Gerrit de Vrede, Gerrigje 
van Bemmel is gehuwd met Cornelis Koppert (ze hebben een zoon Melchior), Aletta van Bemmel 
is weduwe van Cornelis Bram en woont te Amersfoort (1724), Elis van Bemmel woont te Wijk bij 
Duurstede en Anthony van Bemmel woont kennelijk te Amsterdam (1725).'' 9 

Uit dit huwelijk: 
a. Willemina van Bemmel, tr. Wijk bij Duurstede (gerecht) 25-4-1700 Gerrit de Vrede. 
b. Gerrigje van Bemmel, tr. Wijk bij Duurstede (gerecht) 16-4-1699 Cornelis Jansz Koppert. 
c. Aletta van Bemmel, tr. Amersfoort (gerecht) 11-5-1697 Cornelis Bram (Brander). 
d. Elis van Bemmel; tr. misschien Wijk bij Duurstede (gerecht) 11-5-1702 Willemijntje Loyen. 
e. Anthony van Bemmel, woont 1725 te Amsterdam. 

2. Cornelis Willemszvan de Nieuwendijck, volgt III-a. 

111-a. Cornelis Willemsz van de Nieuwendijk, over!. tussen 1707 en 1719, tr. Wijk bij Duurstede 
(gerecht) 23-6-1661 Maria (Maijgje) Hermansdr Vernoij, over!. na 25-7-1720, dr. van Harmen Sa

muelsz Vernoij en Neeltje Thonis van Noortsdr. '80 

Handtekening van Cornelis Willemszvan 
den Nieuwendijk (III-a) (1661) 

(RHCZOU, Not. WbD, 2497, d.d. 15-11-1661) 

Cornelis Willemsz van de Nieuwendijk is in 1661 getuige bij het testament van Maria de Moolre we
duwe van Adriaen van Sijl. (Hij tekent met 'cornelis willemsen van dennijijndijck'.)••• 

In 1666 is Cornelis borg voor Gerrit van Dam te Utrecht (zie II-d).'8' 

Samen met zijn zwagers en schoonzusters is Cornelis een aantal malen te vinden. Het eerst in juli en 
oktober 1671 wanneer zij een boomgaard in de Kleine Noorderweerd te Wijk verkopen die eigendom 
is geweest van hun (schoon)vader Harmen Samuelsz Vernoij.''' Vier jaar later is Cornelis mede getuige 
als zijn zwager en schoonzuster Samuel Harmensz Vernoij en Aeltgen Petersdr Tucker weduwe van 
Anthonis Vernoij onderling een overeenkomst sluiten over de erfenis van Harmen Samuelsz Vernoij .•8• 

In 1676 machtigt Cornelis samen met Samuel Vernoij en Teuntje Vernoij, weduwe van Willem van 
Ommeren, allen wonende te Wijk, een procureur om hun zaken te behartigen.''' Wellicht betreft het 
de zaak die op 19 februari 1677 op de civiele rol van het Hof van Utrecht staat namens Samuel Vernoij, 
Cornelis Willemsz van de Nieuwendijk en Jacob van Bemmel als appellanten van het gerecht van Wijk, 
enerzijds, en Johannes Winckels, predikant te Rijswijk (Gelderland), anderzijds.'86 

In 1663 pacht Cornelis Willemsz van de Nieuwendijck samen met Samuel Adriaensz Vernoij van 
mr. Everhard de Weede, heer tot Dijckvelt, voor twee jaar elf morgen uiterwaard De Poelsweerd in de 
Lek bij Wijk bij Duurstede. De pachtsom bedraagt jaarlijks 450 gulden.''' In 1667 pacht Cornelis tien 
morgen land van het kapittel van St. Jan Baptist; het land is tevoren door Dirck de Cruijff gebruikt.'" 
In 1674 pacht hij voor zes jaar één morgen vier hond bouwland in de Leegmaat bij Vogel poel. Het land 
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behoort aan 'Gillis de Bruijn vicarie' waarvan Johan van de Velde bezitter is. De jaarlijkse pachtsom 
bedraagt 18 gulden. Het betreft een continuatie van de pacht want dezelfde pachter heeft in 1672 en 
1673 ' ten insichte' van de oorlog niet 'connen trecken' van het land en daarom behoeft hij van deze jaren 
geen pacht te betalen maar hij zal wel de verpachter vrijhouden van de ongelden.••• 

In 1674 heeft Cornelis Willemsz van den Nijendijck van het Domkapittel 30 morgen land te Cothen 
in pacht. '90 ( Op 17 juli en 25 september 1682 staat op de civiele rol van het Hof van Utrecht de zaak tussen 
het Domkapittel, eiser, en Cornelis Willemsz van de Nijendijck, gedaagde. Er is sprake van een 'huijr
cedulle' die Cornelis dient 'te kennen ofte ontkennen' en van onbetaalde pachtpenningen.'9') In 1685 

sluit Cornelis een overeenkomst aangaande zes jaar achterstallige pachtpenningen van 16 morgen land 
van de Dom in Cothen.'9' Tien jaar later pacht Cornelis van het Domkapittel 14 morgen land te Cothen 
voor zeven jaar. De pachtsom bedraagt acht gulden per morgen, dus 112 gulden per jaar.'93 In 1682 pacht 
Cornelis van de 'vicarie van St. Thomasaltaer' drie morgen land in het Middelbroek te Wijk bij Duur
stede.'94 

Cornelis Willemsz van den Nieuwendijck is in 1679 samen met Samuel Hermansz Vernoij borg voor 
joffrouw Sara Govaerts wegens haar geschil voor het gerecht van Wijk tegen Jacob van Bemmel.•95 In 
1680 is hij borg voor Samuel Vernoij en Johan de Vreede wegens hun pachtcontract met de graaf van 
Broexdorff.'96 In 1682 is Cornelis tweemaal borg voor Samuel Hermansz Vernoij, eerst wegens diens 
schuldbekentenis aan Jan Baptista van Brienen en vervolgens wegens een pachtcontract met Johan 
van Dijck.'97 In 1697 is Cornelis borg voor het echtpaar Jacob van Bemmel en Teuntje Vernoij, weduwe 
van Willem Gerritsz van Ommeren, vanwege hun schuld aan Cornelis van Wijckersloot en Johannes de 
Wilde, die in compagnie kooplieden zijn te Utrecht.'98 

In 1676 is Cornelis een van de verzoekers aan de Staten van Utrecht om uitstel van betaling van de 
ongelden. '99 Twee jaar later richt hij zich nogmaals tot de Staten en meldt dat hij door de rentmeester 
van de gebeneficieerde goederen wordt gemaand om de 'tertia' (het derde gedeelte) over 1672 en 1673 
gaande uit de vicarieën van de vrouwe van Hazerswoude van Jan van den Velde te betalen. De tertia 
dienden tot subsidie van de predikanten. Wegens de 'invasie' van de Fransen heeft hij het land beho
rende aan de vicarieën echter niet kunnen gebruiken. Omdat ook de vicarissen hem vermindering van 
de pacht hebben verleend, verzoekt en krijgt hij kwijtschelding van betaling van de genoemde jaren.'00 

In 1686 richt Cornelis onder andere samen met zijn zuster Cornelia Willemsdr, weduwe van Melchior 
van Bemmel, een soortgelijk verzoek aan Gedeputeerde Staten. Hij heeft thans de ongelden van 1683 

voldaan, maar de gadermeester dreigt ook met executie van de ongelden van 1684. Dit terwijl hij nog 
een aanmerkelijke vordering wegens 'legerlast' heeft uitstaan en daarom zonder ' totale ruïne' niet kan 
betalen. Hij verzoekt om uitstel en betaling in twee termijnen. Gedeputeerden gunnen het verzoek. ' 0

' 

In 1692 dreigt de gadermeester het Oudschildgeld over 1690 te executeren en is Cornelis van den Nieu
wendijck een van de verzoekers om uitstel van betaling van twee maanden. De Gedeputeerden gunnen 
de verzoekers een uitstel van vier weken. 20

' 

In 1677 is sprake van een obligatie van 800 gulden met 90 gulden en 54 stuivers wegens verschenen 
interest ten laste van Cornelis Willemsz van de Nijendijck, waarvoor Willem Corsz van de Nijendijck en 
Harmen Samuelsz Vernoij zich borg hadden gestelt. De obligatie behoort tot de nalatenschap van Jan 
Cool of van Grietgen Cool, weduwe van Cornelis van Noort.'03 

Op 29 mei 1693 beslist het gerecht van Wijk dat advies van onpartijdige rechtsgeleerden nodig is in 
een geschil tussen mr. Cornelis Aersen van Juchen hoofdofficier, ter eenre, en Cornelis van de Nieu
wendijck ter andere zijde. De aard van het geschil is niet duidelijk. Een sententie van het gerecht is niet 
gevonden.'04 

Op 16 mei 1696 bekent Cornelis Willemsz van de Nieuwendijck 600 gulden schuldig te zijn aan Cor
stiaen Cornelisz van de Nieuwendijck. De jaarlijks te betalen interest bedraagt 30 gulden. Blijkens een 
aantekening in de marge heeft Willem Cornelisz van de Nieuwendijck, namens zijn vader, de schuld op 
29 mei 1706 aan Corstiaen van den Nieuwendijck terugbetaald. 205 

Cornelis van Bemmel bekent op 11 juni 1701 600 gulden schuldig te zijn aan Cornelis Willemsz van 
den Nieuwendijck. De jaarlijks te betalen interest bedraagt 30 gulden. ' 06 

Landeigendom van Cornelis blijkt in 1671 als hij en zijn vrouw 16 hond land op de Horn met een hy
potheek van 1.000 gulden bezwaren. ' 07 In 1679 verklaart Cornelis Willemsz van de Nieuwendijck dat hij 
namens zijn vrouw eigenaar is geworden van 14 hond land aan de Lang Kampse sloot, maar dat het land 
is belast met een hypotheek van 1.000 gulden die Samuel Hermansz Vernoij daarop gevestigd heeft. 
Cornelis erkent de hypotheek en verbindt daarvoor zijn persoon en al zijn goederen. Hij belooft het ka-
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pi taal af te lossen conform de overeengekomen voorwaarden. 208 In 1694 en 1695 koopt Cornelis met zijn 
vrouw tien morgen, zowel bouw- als weiland, verdeeld in twee percelen, gelegen in het Wijkerbroek. 
Het land wordt in twee delen overgedragen te weten: 1' door Hendriette en Gijsbarta van Bronckhorst 
tot Waardenburg mede optredend als voogden over de twee onmondige kinderen van hun overleden 
broer Diederick van Bronckhorst, in leven heer van Waardenburg, Hier en Nederijnen en 2 ' door Ca
sparus van Els en Hester Jacomina van Welderen, echtelieden. Dezelfde partijen transporteren tevens 
elf hond bouwland op de Oude Wetering. 20

• De koopsom bedraagt 630 gulden. 210 In 1702 is sprake van 
de wederhelft van de uiterwaard de Duvicxweerd waarvan Cornelis van de Nieuwendijck eigenaar is."' 
Zijn zuster Cornelia transporteert Cornelis in 1707 acht hond land op de Horn; Cornelis is zelf aan het 
perceel belend (zie Cornelia van de Nieuwendijck). In 1719 ten slotte passeert het onroerendgoedbezit 
nog eens de revue in een akte waarin de goederen worden toebedeeld aan Cornelis'twee zonen. Cornelis 
is overleden maar Maijgje Harmens Vernoij is nog in leven. Baltus is de oudste zoon en zoon Willem is 
eveneens overleden. Voor Willem respectievelijk voor diens kinderen treden op Willems weduwe en 
Rijck van Merckenhoeff. De verdeling was bij leven van Cornelis en zijn zoon Willem reeds overeenge
komen. Baltus verkrijgt een huis en boomgaard je aan de Wijkersloot dat hij reeds bewoont en 40 hond 
land genaamd de Lang Kamp en 17 hond land op de Oude Wetering. (De weduwe van) Willem van de 
Nieuwendijk wordt toebedeeld een huis in de Vorderscraat en vier morgen en een half hond land op de 
Horn. (In 1720 verkrijgt Baltus dit perceel."') Bovendien ontvangt zij 1.000 gulden waarmee het land is 
bezwaard, ter aflossing van de hypotheek. Onverdeeld blijft een kamp weiland groot drie morgen en 
een hond land gelegen in het Wijkerbroek alsmede de overige goederen die hun moeder zal nalaten. 
(Baltus verkrijgt in 1720 ook (de helft van) dit land.) Gedurende het leven van hun moeder zullen Baltus 
en de weduwe van Willem aan hun (schoon)moeder pacht betalen voor het gebruik van het land. 

Uit dit huwelijk: 

1. Baltus van den Nieuwendijck, volgt IV-a. 

2. Willem Cornelisz van den Nieuwendijck, volgt IV-b. 

3. een zoon, begr. Wijk bij Duurstede 24-3-1681. 213 

4. Cornelia van den Nieuwendijck, begr. Wijk bij Duurstede 26-1-1682. 214 

5 . een zoon, begr. Wijk bij Duurstede 3-5-1683. 215 

IV-a. Baltus van den Nieuwendijck, woont Cothen (1715), over!. na 30-1-1732, tr. Wijk bij Duur

stede (gerecht) 24-10-1697 Beatrix Hermansdr Vernoij, over!. na 30-1-1732, dr. van Hermen Ja

cobsz Vernoij en Maijken Elisdr van Bemmel. 
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Handtekeningen van Baltus van den Nieuwendijck 
enBeatrixHermansdrVernoij (1710) 
(RHCZOU, Not. WbD, 2518, d.d.19-11-1710) 

B altus van den Nicuwcndijck is o p 30 juli 1701 huwelijksvl"ien.d va n z ijn schoonz uste r Judith Hennens

dr Vernoij, weduwe van Arie Gerritsz van Bemmel, bij het maken van huwelijkse voorwaarden met 
Teunis Gerritsz van Schayck, weduwnaar van Teuntje Cornelis van der Wel, wonende te Honswijk. 216 

Baltus van den Nieuwendijck daagt op 31 oktober 1702 Melsert van Bemmel voor het gerecht van 
Wijk omdat deze ten huize van Bernardt van der Weijde, waard in de Kraan, 'gelust heeft gehadt' hem 
'feijtelijck te aggresseren en aen te grijpen ende in die actie sijn handen op den eyschers hals te slaen en
de sijn aengesigt tot sit te trekken met force en gewelt ende also een stuk uijt sijn kin beneden de want 
te bijten'. Van Bemmel had reeds aan de hoofdofficier schuld bekent, maar had ondanks aanmaningen 
aan de eiser nog niet diens kosten wegens 'meesterloon aen den chirurgijn en pijn en smart mitsgaders 
versuijm' betaald. Baltus eist 15 gulden voor de chirurgijn, het bedrag voor de 'pijn ende smart' laat hij 
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'ter discretie' van het gerecht en voor verzuim minstens tien gulden. (Het gerecht benoemt commissa
rissen om de zaak te onderzoeken. )" 7 

Op 30 december 1702 is Baltus van de Nieuwendijck pachtopvolger van zijn vader in 14 morgen land 
te Cothen eigendom van François Romswinckel tot Meel. De jaarlijkse pachtsom bedraagt 112 gulden. 218 

Baltus van den Nieuwendijck pacht in 1717 van jonker Hendrik Jan de Ruijter drie morgen weiland in 
het Wijkerbroek. De pachttermijn is zes jaar, de pachtsom bedraagt jaarlijks 85 gulden. Partijen mach
tigen Thomas Vosch van Avesaet, procureur voor het Hof van Utrecht, en Nicolaas van Ossenberch, 
procureur voor het gerecht van Wijk, om hen vrijwillig te laten condemneren bij het Hof van Utrecht."• 
In 1724 pacht Baltus twee morgen en 4'/, hond weiland in het Wijkerbroek." 0 (Dit is waarschijnlijk het
zelfde perceel als voorgaande). 

Op 23 april 1704 koopt (transport op 7 april 1706} Baltus van den Nieuwendijck van Willempje 
Bom weduwe van Gijsbert Craijpoel 10 hond land in het Langslag. De koopsom bedraagt 300 gulden 
vermeerderd met 300 gulden die het gasthuis van Wijk daarop heeft gevestigd en vermeerderd met 
150 gulden voor het gewas (gerst} staande op het land."' Op 22 december 1712 koopt hij twee morgen 
bouwland in de Leegmaat, vrij allodiaal goed."' Van de· kinderen en erfgenamen van Anthonis Jacobsz 
Vernoij koopt Baltus op 7 februari 1715 5 morgen bouwland te Cothen, vrij allodiaal goed; de koopsom 
bedraagt 600 gulden."' 

Op 19 november 1710 benoemen Baltus en zijn vrouw Beatris Vernoij Dirck Hermansz Vernoij en Wil
lem van de Nieuwendijk tot voogden over hun zoon Hermannus.'" Op 30 januari 1732 benoemen zij 
Jacobus van Noort en GijsbertHoudijck tot voogden over de kinderen van hun overleden zoon Herman 
verwekt bij Everina van der Weijden. "' Baltus van den Nieuwendijk treedt op als voogd over de onmon
dige kinderen van Bernard van der Weijden en Agnes van Ommeren op 28 januari 1725, 26 juli en 18 
augustus 1726. " 6 

Baltus stelt zich op 23 februari 1715 met Huijbert van Amerongen borg voor Gerrit Kleuring (ze wo
nen allen te Cothen), wegens Kleutings schuldbekentenis van 200 gulden aan Margareta Rossee." 7 

Op 20 april en 29 juni 1720 verklaren Dirck Harmensz Vernoij, Baltus van den Nieuwendijck gehuwd 
met Beatrix Vernoij voor zichzelve en mede als voogden over hun minderjarige zoon Hermannus van 
den Nieuwendijck, enkele percelen land te pachten van Catharina van Heusden, douarière van Joan 
Frederick Mamuchet, in leven heer van Houdringen. Zij zijn kennelijk de pachtopvolgers van Jacob, 
Dirk en Cornelis Vernoij, wier achterstallige pachtpenningen zij voor hun rekening nemen." 8 

Baltus van den Nieuwendijck en Baltus van Ommeren worden in 1721 tot voogd over haar kinderen 
benoemd door Agnis van Ommeren, weduwe van Bernardus van der Weijden. " 9 

In 1723 vindt de verdeling (van het restant) van de boedel van HermenJacobsz Vernoij en MaijgjeJa
cobsdr van Bemmel plaats; de wederpartij is Baltus' zwager Dirck Hermensz Vernoij. Baltus verkrijgt 17 

morgen land in het Wijkerbroek en twee akkers gelegen in de Eng. Hij koopt van zijn zwager twee per
celen in het Wijkerbroek, 14 morgen en vier morgen, en ( de helft van) een huis met opstal en toebehoren 
aan de Neerdijk. De goederen zijn bezwaard met een hypotheek van 2.000 gulden die daarop gevestigd 
blijft.''0 

Beatrix Vernoij, weduwe zijnde van Baltus van den Nieuwendijck, legateert op 16 mei 1738 haar 
kleinzoon Jacob van den Nieuwendijk. Erfgenamen worden de naaste bloedverwanten.'3' 

Uit dit huwelijk: 

1. Hermannus, volgtV-a. 

V-a. Hermannus (Herman) van de Nieuwendijk, ged. Wijk bij Duurstede (r.-k.) 9-10-1699, woont 

ald. aan de Neerdijk (1726), overl. tussen 21-5 en 4-11-1729, otr. Wijk bij Duurstede (gerecht) 
8-4-1723 Everina van der Weijde (Verwey), ged. Montfoort (Heeswijk) 24-7-1698, dr. van Dirck 

Jacobsz van der Weijde en Hermijntje Goijertsdr van Spijck; zij tr. (2) Wijk bij Duurstede (ge

recht) 31-12-1730 Cornelis Willemsz van de Nieuwendijk (V-b ). 
Hermannus van den Nijendijck, minderjarig geassisteerd met zijn vaderBaltus, ter eenre, en Everina 

Dircksdr van der Weijde, geassisteerd met haar vader DirckJacobsz van der Weijde, wonende te Hees
wijk, ter andere zijde, maken op 24 april 1723 huwelijkse voorwaarden."' Vier dagen later sluit Herman 
van de Nieuwendijk met zijn oom Dirck Hermansz Vernoij een overeenkomst waarin Herman alle 
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have en beesten, inclusief het huisraad en het bouwgereedschap, overneemt van zijn oom, evenals het 
gedorste en ongedorsce koren staande zowel op het gehuurde als op het eigen land, evenals de pachten 
van zijn oom. Als tegenprestatie belooft Herman zijn oom de rest van diens leven in de kost te houden 
en al diens schulden, inclusief de pachten, te betalen. 233 

In 1726 pacht Herman voor zes jaar in continuatie een uiterwaard in de Lek groot 31 morgen en 593 

roeden. De jaarlijkse pachtsom bedraagt 400 gulden.'34 

Op 20 december 1726 transporteren de erfgenamen van mr. Hendrick van Vhelen, gewezen bur
gemeester van Wijk bij Duurstede, aan Herman van den Nijendijck de hofstede Suijtwijck met het 
duifhuis, het bakhuis en het 'vorder getimmer' en een boomgaard en bouw- en weiland groot elf hond, 
evenals andere daarbij bijhorende percelen land ( deels leenroerig aan de Staten van Utrecht), alles 
gelegen in de Eng, gerecht Wijk bij Duurscede. ' 35 Everina van der Weijde, geassisteerd met Balcus van 
de Nieuwendijk, verhuurt op 2 februari 1730 de hofstede Suijtwijck met toebehoren voor twee jaar. De 
pachtsom bedraagt 60 gulden per jaar.''' (De voogden over de onmondige kinderen van Herman en 
Cornelis van den Nieuwendijk verpachten Suijtwijck op 2 januari 1744237 en verkopen de hofstede met 
bijbehorende percelen land op 8 juli 1744.' 38) Herman van de Nieuwendijck pacht op 21 mei 1729 diverse 
percelen land van Catharina van Heusden, douarière Johan Frederik Mamouchet, gewezen heer van 
Houdringen. ,,. 

Op 4 november 1729 benoemt Everina Dircksdr van der Weijde, weduwe van Herman van den Nieu
wendijk, Jacobus van Noort en Gijsbert van den Houdijck tot voogden over haar onmondige kinde
ren.'40 (Dezelfde personen worden in 1732 ook door Baltus van de Nieuwendijk en Beacris Vernoij tot 
voogden benoemd. Zie hierboven). Op 11 december 1730 koopt Everina van der Weijde geassisteerd mee 
Baltus van de Nieuwendijk en de eerder benoemde voogden, haar vier onmondige kinderen uit. De 
kinderen ontvangen 1.000 gulden te betalen bij het bereiken van hun meerderjarigheid; zij verbindt 
daarvoor een perceel land groot 19 morgen en twee hond. Als tegenprestatie voor het gebruik van de 
goederen zal zij de kinderen onderhouden en 'opbrengen', inclusief hen te laten Ieren lezen en schrij
ven en hen een uitzet verstrekken. De inventaris van de boedel noemt onder andere een 'huijs bergh en 
schuer' aan de Neerdijk staande op de grond van het kapittel St. Jan te Wijk bij Duurstede, een perceel 
land van 19 morgen en twee hond kennelijk daarbij gelegen en een huis met 3 '/, morgenland genaamd 
Suij twijck. ''' 

Gijsbert van Houdijck en Jacobus van Noort voogden over de onmondige kinderen van Herman van 
de Nieuwendijk, mee namen Cornelis, Hermina en Maria, eer eenre, en Jacob van den Nieuwendijk 
door huwelijk meerderjarig geworden, ter andere zijde, tezamen enige erfgenamen ab intestate van 
hun grootvader Baltus van de Nieuwendijk, verdelen de (uitgebreide) boedel van hun grootvader op 
7 februari 1748. Jacob ontvangt onder andere drie morgen land gelegen in acht morgen land, leenroe
rig aan het huis de Roeten. De overige vijf morgen is allodiaal land en valt toe aan Hermina van den 
Nieuwendijk. De roerende goederen, inclusief het vee en het huisraad, en de boedelschulden blijven 
onverdeeld.' ' ' Op 28 juni 1750 volgt een nadere verdeling Hermina en Maria van den Nieuwendijk, 
minderjarig zijnde, worden vertegenwoordigd door hun voornoemde voogden, Jacob en Cornelis van 
den Nieuwendijk treden voor zichzelf op. Cornelis ontvangt thans de roerende goederen, die gewaar
deerd worden op 1.753 gulden en de boedelschulden bedragende 2.341 gulden. Ter compensatie betalen 
Hermina, Maria en Jacob ieder 147 gulden aan hun broer Cornelis. Een obligatie ter grootte van 700 
gulden gevestigd op vier hond 50 roeden weiland in het Wijkerbroek wordt door ieder van de kinderen 
voor een vierde deel gedragen.'" 
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Uit dit huwelijk, allen ged. te Wijk bij Duurstede (r.-k.): 

1. Jacobus van den Nieuwendijk, ged. 1-7-1724 (getuige Beatrix van den Nieuwendijk), koop
man te Utrecht (1755), ' 44 otr. Wijk bij Duurstede (gerecht) 19-7-1747' 45 BerthaBaesdorp, j.d. 
van Montfoort, dr. van Jan Baesdorp. 

2. Cornelis van den Nieuwendijk, ged. 7-11-1725 (getuige Beatrix van den Nieuwendijk), woont 
Wijk bij Duurstede, tr. Wijk bij Duurstede (gerecht) 3-2-1758 Beligje van Amerongen, dr. van 
Jan en Alida de Bie. 246 

3. Hermana van den Nieuwendijk, ged. 14-2-1729 (getuigen Beatrix en Balthasar van den Nieu
wendijck), woont in 't Wijstraat te Utrecht (1754), overl./begr. Utrecht 28-10-1754 (Nico
laaskerk), tr. Utrecht (huw. comm.) 21-11-1750' 47 Adrianus van de Bilt, ged. Utrecht (r.-k.) 
7-3-1720, wedr. van Maria van Hees, zn. van Lambert van de Bilt en Willemijntje van Vul
pen; hij tr. (3) Utrecht (huw. comm.) 21-2-1756 Johanna van Someren.'48 

4. Maria van den Nieuwendijk, ged. 14-2-1729 (getuigen Beatrix en Balthasar van den Nieu
wendijk). 

IV-b. Willem Corneliszvan den Nieuwendijck, over 1. tussen 4 en 16-8-1719, otr./tr. Wijk bij Duur
stede/Amersfoort (gerecht) 11/27-5-1707 Mechteld van Merckenhoef(Marckenhoef), dr. van Antho
nij Jansz van Merckenhoef; zij tr. (2) Wijk bij Duurstede (gerecht) 6-2-1720 Jacob Willemsz van 
Noort. 

In 1702 pacht Willem van de Nieuwendijk van het Ewout en Elisabethgasthuis de helft van de ui
terwaard de Duvicxweerd in de Lek bij Wijk bij Duurstede. De wederhelft competeert Cornelis van 
de Nieuwendijk, waarschijnlijk zijn vader, die zich ook samen met Baltus van de Nieuwendijk borg 
stelt.'" Willem van de Nieuwendijk is voogd over het kind van zijn broer Baltus' 49 en ook voogd over 
de kinderen van Cors van de Nieuwendijk te Utrecht. ' 50 Willem Cornelisz van den Nieuwendijck is op 
1 februari 1716 (samen metJanAertsz van de Nijendijck) getuige bij het testament van Hendrik Verweij 
en Metje Cornelis Aerts Mug.''' Willem en zijn vrouw benoemen in 1719 Baltus van de Nieuwendijk 
en Rijck van Merckenhoef tot voogden over hun zoon Cornelis. ''' Op 17 januari 1720, kort voor haar 
tweede huwelijk, koopt Mechteld van Merckenhoef haar zoon uit. De in 1719 aangestelde voogden 
treden als zodanig op. Cornelis verkrijgt de helft van een huis in de Vorderstraat te Wijk bij Duurstede, 
bij meerderjarigheid of bij zijn huwelijk (gesloten 'met kennisse van de vrienden') te aanvaarden. Zijn 
moeder belooft hem te onderhouden en te laten leren lezen en schrijven. Mechteld verkrijgt alle ove
rige goederen van de boedel alsmede de schulden daaronder begrepen de doodschulden van Willem 
van de Nieuwendijk. '" 

Uit dit huwelijk: 

1. Cornelis, volgtV-b. 

V-b. Cornelis Willemsz van den Nieuwendijck, ged. Wijk bij Duurstede (r.-k.) 4-3-1708, overl. 
vóór 28-10-1750, tr. Wijk bij Duurstede (gerecht) 31-12-1730 Everina van der Weijde, overl. vóór 
28-10-1750, wed. van Hermannus (Herman) van de Nieuwendijk (V-a}, dr. van Dirck Jacobsz 
va n der Wc::ijdc:: c::n H c::nnijn tjc:: Goij c:: r t sdr va n Spijck.'" 

Cornelis van de Nieuwendijk huwt de weduwe van zijn neef Hermen van de Nieuwendijk. Op 11 
december 1730 worden de huwelijke voorwaarden gemaakt; Baltus van de Nieuwendijk is getuige. Cor
nelis brengt in de helft van een huis in de Vorderstraat (zie hierboven). De bruid brengt in de goederen 
die zij bezit conform de uitkoop met haar vier kinderen bij Herman van de Nieuwendijk.254 Op 29 mei 
1734 pacht Cornelis diverse percelen land van Catharina van Heusden, douarière Johan Frederik Ma
mouchet. Hij is pachtopvolger van Herman van den Nieuwendijck. ' 55 Waarschijnlijk pacht hij op 5 april 
1750 2'/, morgen bouwland te Cothen aan de Wijkersloot." 6 Op 28 oktober 1750 verkoopt Jacobus van 
Noord voor Johanna, Mechteld, Dirk en Hermanus van de Nieuwedijk, kinderen van Cornelis van de 
Nieuwendijk en Everina van der Weijde, het vierde deel van een huis in de Vorderstraat. Jacob van den 
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Nieuwendijk doet idem, optredend voor de testamentaire voogden Willem Vernoij enJohannis van der 
Wijde.'57 Op 17 mei 1762 verkopen Gerrit Vernoij, gehuwd metJannetje van den Nieuwendijk, Cornelis 
van de Bilt gehuwd met Mechtelt van den Nieuwendijk en Dirk en Hermanus van de Nieuwendijk, 
meerderjarig zijnde, kinderen van Cornelis en Everina van der Weijde, een huis in de Vorderstraat.'58 

Uit dit huwelijk, ged. te Wijk bij Duurstede (r.-k.): 

1. Joanna (Jannigje) van de Nieuwendijk, ged. 28-9-1731, woont aan de Ouden Rijn (1753), tr. 
Wijk bij Duurstede (gerecht) 20-11-1753259 Gerrit Vernoij, ged. Wijk bij Duurstede (r.-k.) 7-1-

1724, landbouwer aan de Rijnsloot (Cothen), wedr. vanJannigje de Kruijf, zn. van Gijsbert 
Anthonisz Vernoij en Dirckje van Roijen. 260 

2. Mechteld van de Nieuwendijk, ged. 11-4-1733, overl. na 1777, tr. Utrecht (huw. comm.) 2-6-

1759 Cornelis van de Bilt, ged. Utrecht (r.-k.) (Achter 't Wij straat) 13-8-1732, hovenier, zn. van 
Lambert van de Bilt en Willemijntje van Vulpen. 

Zij hebben elfkinderen.'6 ' 

3. Dirck (Theodorus) van den Nieuwend(jk, ged. 30-1-1735, tr. (1) Wijk bij Duurstede (gerecht) 17-

4-1766 Gerarda Koppert, over 1. tussen 17-6262 en 12-10-1768, 263 dr. van Melchior Koppen en 
Cornelia van Roijen; otr./tr. (2) Wijk bij Duurstede (gerecht)/Werkhoven (r.-k.) 19-10/8-11-

1768264 Maria van de Leemkolk, ged. Werkhoven (r.-k.) 10-8-1737, dr. van Arien Willemsz van 
de Leemkolk en Willemina Huijgen van Scherpenzeel. 

4. Wilhelmus van de Nieuwend(jk, ged. 26-1-1737 (getuige Beatrix van de Nieuwendijk), overl. 
vóór 28-10-1750. 

5. Hermanusvan de Nieuwendijk, ged. 26-1-1737 (getuige Beatrix van de Nieuwendijk), boer op 
de Kickvorst (1772), 265 overl. Lopik 11-1-1812, tr. Wijk bij Duurstede (gerecht) 11-2-1772266 

Alida Stalker, ged. IJsselstein 6-10-1740, woont Oudewater (1772 ), over 1. Lopik 27-9-1811. 

11-b. Adriaen Corsz, woont aan de Dwars dijk (1662), 267 over 1. tussen 11-3-1676 (/1677268) en 7-2-

1683, tr. Neeltgen]ansdrvan Ommeren, overl. vóór 16-12-1694, wrs. begr. Wijk bij Duurstede 7-8-

1693, dr. van Jan Willemsz van Ommeren en Maeijchgen Wulphertsdr. 
Adriaen Corsz en Huijgh Cornelisz worden op 18 oktober 1644 bij Gedeputeerde Staten van Utrecht 

aangeklaagd door Hans Peters, pachter van het gemael over Cothen en Dwarsdijk. De beklaagden heb
ben ondanks het verbod, hun koren laten malen door Peter Aertsz molenaar van de rosmolen aan de 
Dwarsdijk en niet door de molen te Cothen waartoe de beklaagden behoren. Het protest wordt door de 
Gedeputeerden afgewezen. 269 

Cornelis Willemsz Cleuting en Adriaen Corsz verklaren op 4 maart 1648 van mr. Johan Heurnius in 
pacht te hebben genomen zes morgen land aan de Wijkersloot. De pachttermijn is zes jaar; de pachtsom 
is 104 gulden per jaar.''0 

Na overlijden van haar broer Willem Jansz van Ommeren ontvangt Neeltgen Jansdr van Ommeren 
op 10 augustus 1661, in erfpacht van het kapittel StJan te Utrecht vier morgen land, in een hoeve van 16 
morgen, gelegen in N ederlangbroek. '7' 

In de jaren 1662-1666 dient voor het Hof van Utrecht een kwestie tussen Adriaen Corsz gehuwd met 
Neeltgen Jansdr van Ommeren, enerzijds, en Jan Isbrantsz te Cothen, anderzijds. Inzet is de afhan
deling van d e e rfenis van Neeltge ns broer Wilk:rn Ja nsz. van On.1.11.1.cn: n. Ja n Isbra nts z is g ehuw d rnet 

Maijchgen Wulphertsdr, de moeder van Willem en Neeltgen. Willem was ongehuwd en 'woonende 
ende cost ende clederen genietende' bij zijn moeder. (Doorgehaald zijn de woorden: 'waer voor hij oock 
alle het huijsmans werck was doende'.) Adriaen Corsz beweert dat Jan Isbrantsz zekere percelen land 
niet of ondergewaardeerd in de nalatenschap van Willem heeft ingebracht en Adriaen heeft daarom een 
eigen, uitgebreide opstelling van Willems nagelaten goederen gemaakt. Uit de getuigenverklaringen 
en de argumenten die worden gewisseld, ze voeren te ver om hier uiteen te zetten, komen de familiever
houdingen Van Ommeren duidelijk naar voren. (Vader Jan Willemsz van Ommeren is een zoon van Wil
lem] ansz van Ommeren en Beatris Hermansdr. Jan Willemsz van Ommeren en Maijchgen Wulphertsdr 
huwen in 1617 en hebben drie kinderen: Willem, Neeltgen enJannichgen.)'7' 

In 1674 wordt Arien Corsz voor tien stuivers per morgen aangeslagen voor de aflossing van de brand-
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schatting van de Fransen. Hij pacht 63 morgen van het Domkapittel. 273 

Adriaen Corsz en Neeltgen Jansdr van Ommeren, wonende aan de Dwarsdijk, testeren op 11 maart 
1676. Hun oudste zoon (niet met naam genoemd), ontvangt een perceel weiland in het Wijkerbroek. 
Erfgenamen zijn hun drie kinderen: Maijchgen, Jan en Cornelis. ' 74 

Op 19 februari 1683 staat op de civiele rol van het Hof van Utrecht de zaak tussen Johan Boschman 
gemachtigd op 7 februari 1683"' door Neeltgen van Ommeren, weduwe van Arien Corssen, wonende 
aan de Dwarsdijk, ter eenre, en het Domkapittel te Utrecht, anderzijds. Het betreft een zaak in appèl ge
voerd, (de eerste aanleg is niet gevonden). De aard van de zaak is niet duidelijk. Het Hof benoemt twee 
commissarissen ter bemiddeling. Een vervolg van de zaak is niet aangetroffen. ' 76 

Cornelia van Ommeren, weduwe van Adriaen Corsz van den Nijendijck, koopt van Samuel Vernoij, 
enig erfgenaam van Gijsbert van Bemmel en Teuntje de Cruijff, op 4 mei 1683 een huis in de Vor
derstraat te Wijk bij Duurstede."' (De 'kinderen van Aeriaen Corssen van Nieuwendijck' zijn in 1694 

belend in de Vorderstraat. ' 78) 

In 1690 komt de weduwe van Adriaen Corsz, wonende te Wijk bij Duurstede, met een perceel te 
Rijswijk groot zes morgen en één hond voor op de lijst 'uijtheemschen persoonen' die geërfd zijn in de 
Neder-Betuwe.' 79 

Op 20 juli 1691 dient voor het gerecht van Wijk bij Duurstede een kwestie tussen Cornelis van 
Maurick, pachter van de stads impost van 'het gras ofte schaergelt', requirant, en de stadsofficier als 
gevoegde, ter eenre, en de weduwe van Ariaen Corsz van de Nijendijck, gerequireerde, ter andere zijde. 
Het verzoek wordt afgewezen. ,so 

Op 7 augustus 1693 wordt begraven 'de moeder van Cors Arissen van den Nieuwendijck'. Kosten: 
voor het 'hele geluij' zes gulden; de impost van een eiken kist drie gulden; het openen van het graf in 
het zuiderpand (eigenaar Cornelis van de Nieuwendijck en de overledene) twee gulden; een zwarte baar 
één gulden en tien stuivers. Totaal twaalf gulden tien stuivers. ' 8

' 

Uit dit huwelijk: 

1. Cornelis (Cors)Arissen van denNijendijck, ongehuwd, overl. vóór 21-2-1725 . 

Handtekening Cornelis Aertsz van den 
Nieuwendijck (1712) (RHCZOU, Not. 

WbD, 2531, d.d. 25-1-1712) 

Cors Adriaensz van den Nijendijck is executeur van het testament van Jan Hermansz van Schevick
hoven, ( die enig erfgenaam was van Merrichgen Hermansdr van Schevickhoven). '8

' 

In oktober 1685 wordt Cornelis van de Nieuwendijck, burger te Utrecht, aangesproken wegens 
z ijn borgstel ling in 1678 voor Samuel Vernoij vanwege diens koop van bloktienden van de deken 
van het kapittel van Oudmunster. ' 83 

Op 25 januari 1712 verkoopt Cornelis Aertsz van den Nieuwendijck aan Jacob Gerritsz van Ros
sum zijn huis in het Wildemanstraatje te Wijk bij Duurstede. Er wordt verwezen naar voorwaar
den (niet gespecificeerd) die zijn gemaakt toen de verkoper het huis kocht van de weduwe van 
Peter Valck. De verkoopsom bedraagt 150 gulden. ' 84 

Cornelis Aertsz van de Nijendijck verhuurt op 6 januari 1715 aan Gerrit van Kesteren zijn huis 
aan de Markt te Wijk bij Duurstede voor zes jaar; de huursom bedraagt 34 gulden per jaar.' 85 In 
1721 verhuurt hij idem (huursom is 32 gulden per jaar).' 86 Zijn erfgenamen, broer en zuster Jan en 
Maijgje van de Nijendijck, verkopen het huis op 21 februari 1725.'87 De overdracht voor het gerecht 
van Wijk bij Duurstede volgt drie maanden later. ' 88 
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2. JanArisz van den Nijendy·ck, over 1. vóór 18-4-1736, wrs. begr. Wijk bij Duurstede 19-12-1735. 

Handtekeningen van JanAdriaensz van den 
Nieuwendijck en Willem Cornelisz van den 
Nieuwendy·ck (1716) (RHCZOU, Not. WbD, 
2532, d.d.1-2-1716) 

Na overlijden van zijn moeder Neeltgen Jansdr van Ommeren ontvangt Jan Arisz van den Nieu
wendijk op 16 december 1694, in erfpacht van het kapittel StJan te Utrecht vier morgen land, gele
gen in een hoeve van 16 morgen, gelegen in Nederlangbroek. '89 

Op 13 maart 1715 verpacht Jan Arisz van den Niendijck aan Cornelis Teunisz van Woudenberg te 
Nederlangbroek voor drie jaar acht hond weiland te Nederlangbroek, gelegen achter de ridder hof
stad Lunenborg. De pachtsom bedraagt 33 gulden per jaar.'90 

Jan Arisz van den Nieuwdijck testeert op 29 november 1735. Hij benoemt zijn naaste bloedver
wanten tot erfgenamen en Cornelis Cool tot executeur-testamentair. (Hij tekent met een merk). ' 9' 

Enkele maanden na Jans overlijden besteedt Cornelis Cool in het openbaar de verpachting aan van 
enkele landerijen.'9' Op 1 augustus 1736 besteedt Cornelis Cool in het openbaar de verkoop aan van 
enkele percelen land en een huis in de Vorderstraat te Wijk bij Duurstede. ' 93 In 1737 doet Cornelis 
Cool 'rekening en bewijs en reliqua' van de boedel van Jan Arisz van den Nijendijck. Onder de 
doodschulden wordt onder andere verantwoord de kosten van de huur van zeven mantels, de kos
ten van de doodskist en de kosten van de ' uijttrekkers van het lijk' (ten bedrage van vier gulden). 
De katholieke armen hebben, op verzoek van de overledene, 25 gulden ontvangen. Balcus van de 
Nieuwendijk heeft voor 32 gulden koren geleverd. Cornelis Cool declareert kosten omdat hij enke
le malen naar Utrecht is gereisd om een leen te verheffen en om met de erfgenamen te overleggen. 
Er resteert een positief saldo van 2.928 gulden dat onder tien erfgenamen verdeeld zal worden. ' 94 

3. May·chgen van den Nieuwendijck, wrs. over 1. vóór 18-4-1736. 
Maegje en Jan Adriaensz van den Nijendijck verkopen op 16 december 1729 een huis in de Ach

terstraat te Wijk bij Duurstede.'95 Jan Adriaensz van den Nijendijck, optredend voor zijn zuster 
Maegjen, verkoopt in 1730 10 hond land aan de Tregtweg te Cothen. 'De kinderen van Adriaen van 
Nijendijck' zijn aan het perceel belend. De koopsom bedraagt 180 gulden.' 96 

11-c. Gerrit Corsz, woont te Werkhoven, schepen ald. (1658),297 overl. vóór 23-3-1667, tr. tus

sen 28-3-1642298 en 24-1-1649 Elisabeth Cornelisdrvan Velpen, wed. van Cornelis Cornelis Maesz 

(van Rhijn) de oude, dr. van Cornelis Gijsbertsz van Vel pen en mogelijk Neeltje Jan de With 
Biesersdr.'99 

Gerrit Corsz komt in het rechterlijk archief van Wijk bij Duurstede voor als zijnde gehuwd met de 
weduwe van Wouter Claesz Helberch, een verwarring met zijn broer Willem Corsz (II-a).300 

Gerrit Corsz vertrekt naar Werkhoven en trouwt Elisabeth Cornelisdr van Vel pen, weduwe van Cor
nelis Cornelis Maesz (van Rhijn) de oude. Door zijn huwelijk raakt hij verwikkeld in een zaak over de 
verkoop van een perceel leengoed van zes morgen voor het Hof van Utrecht die zijn vrouw was aange
gaan tegen de erfgenamen van haar overleden man. De getuigenverklaringen geven een mooi beeld van 
de familie van Cornelis Cornelis Maesz, later Van Rhijn genaamd.30' ( Cornelis Cornelis Maesz wordt de 
oude genoemd in vergelijking met zijn gelijknamige jongere broer, maar hij wordt de jonge genoemd 
in vergelijking met zijn gelijknamige vader.30' ) 
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Anthoni van Bijleveld en Jannichgen van Swesereng, echtelieden, bekennen op 20 juni 1648 een 
jaarlijkse losrente van 44 gulden, te lossen met 800 gulden, schuldig te zijn aan Gerrit Corsz. Blijkens 
een aantekening in de marge gedateerd 9 september 1681 is in 1654 door Cornelis van Vel pen 200 gulden 
afgelos t aan Gerrit Corsz.,0

, 

Op 16 mei 1649 machtigt Gerrit Corsz wonende te Werkhoven de Wijkse procureur Dirck de Romare 
in een zaak tegen Lambert Cornelisz.,0

• 

Jan Jansen de With van Velpen, wonende te Amsterdam, erfgenaam van zijn grootvader Cornelis 
Gijsbertsz van Vel pen, transporteert op 16 april 1666 aan zijn broer GijsbertJansz van Vel pen, wonende 
te Werkhoven, zijn vierde deel van 3'/, morgen land in 't Goij. Gijsbert heeft zelf reeds een vierde deel. 
Gerrit Corsz is eigenaar van de helft van het perceel.305 

Gijsbert van Vel pen te Werkhoven, mede optredend voor Willem en Adriaen Corsz, tezamen mom
bers over het onmondige kind van Gerrit Corsz, machtigt op 23 maart 1667 de procureur De With.306 

Het betreft waarschijnlijk de zaak die in de jaren 1668/1669 (en later zie hierna) dient voor het Hof van 
Utrecht tegen de erfgenamen van Teuntgen Cornelisdr. Inzet is de opbrengst van een partij erwten 
verbouwd op twee morgen land van Jan Jansz van Bottesteijn in wiens huis Gerrit Corsz zich in mei 
1666 metterwoon had gevestigd. Gerrit Corsz zou voor de erwten op de 'roumaeltijt' vanJanJansz Bot
testeijn een schuldbekentenis hebben afgegeven. Als getuige treedt onder andere op Goijert Hermans, 
wonende Driebergen circa 40 jaar, die in dienst van Gerrit Corsz de partij erwten heeft 'aengement'. 
Willem Corssen verklaart 'de hant' van zijn broer Gerrit Corsz niet te kennen omdat hij ' lesen noch 
schrijven kan'. Adriaen Corsz ontkent dat zijn overleden broer een zeker 'memorichgen' geschreven 
heeft.' 07 

Uit dit huwelijk: 

1. Cornelis Gerritsz van den Nijendijck, woont te Wijk bij Duurstede ( 1683 ), wrs. timmerman en 
houtkoper ald. (1706, 1715), wrs. over 1. na 4-11-1715. 

Handtekening van Cornelis Gerritsz van den 
Nieuwendijk(1681) (RHCZOU, Not. WbD, 2437, 

d.d. 20-10-1681) 

Op 6 maart 1669 draagt Henrick Jacobsz van Velthuysen over aan Adriaen, Willem Corsz en Gijs
bertJansz van Vel pen, mombers over het onmondige kind van Gerrit Corsz, zijn have en roerende 
goederen die zich op het land van het kind bevinden. Een en ander ter voldoening van 110 gulden 
schuld wegens twee jaar huishuur, conform het arrest dat de mombers op de goederen hebben 
laten doen.:,v<:I 

Op 29 januari 1676 machtigt Cornelis Gerritsz van den Nieuwendijk de procureur De With in al 
zijn zaken.309 Op 8 januari 1679 machtigt hij dezelfde procureur in de zaak tegen de erfgenamen 
van Jan Jansz Bottesteyn, de zaak die Adriaen en Willem Corsz waren begonnen (zie hiervoor). 
(Cornelis wordt expliciet zoon en enig erfgenaam van Gerrit Corsz genoemd.)3'

0 Op 3 november 
1679 staat de zaak op de civiele rol van het Hof van Utrecht.' " Op 15 januari 1683 heeft de procureur 
in de zaak 'salaris' te vorderen van Cornelis Gerritsz van den Nieuwendijck, wonende te Wijk bij 
Duurstede.'" Op 9 juli 1683 staat de zaak opnieuw op de rol' '' en op 20 december 1683 wijst het Hof 
vonnis: de vordering van Cornelis Gerritsz van den Nijendijck wordt afgewezen.3' 4 

Hendrick Meijndertsz van Broeckbergen, als oom, en Jannigje Cornelisdr van Maerssen, we
duwe van Meijndert Woutersz van Broeckbergen, als grootmoeder van Willemina, Cornelia en 
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Elisabeth Gijsberts van Velpen, onmondige kinderen van Gijsbert van Velpen en Geertje Aerts 
Vereem, verkopen op 20 oktober 1681 aan Cornelis Gerritsz van den Nijendijck, de helft van vier 
morgen bouwland in 't Goij. (Mogelijk betreft het het perceel waarvan Gerrit Corsz in 1666 de helft 
in eigendom heeft, zie hiervoor.) De verkoopsom bedraagt 300 gulden. Wegens betrokkenheid van 
onmondigen heeft het Hof van Utrecht in juni 1681 permissie verleent. De koper bezit reeds de 
wederhelft, een en ander conform een uitkoopcontract van 7 februari 1679.315 Op 25 oktober 1681 

volgt het transport voor het gerecht van Houten en 't Goij.3'6 Cornelis Gerritsz van den Nieuwen
dijck verkoopt het perceel op 28 januari 1688 aan Dirck Splintersz van Rossum. In de akte wordt 
gememoreerd dat hij de helft van zijn voorouders heeft verkregen en de andere helft in oktober 
1681 heeft aangekocht. De verkoper heeft het land zelf bebouwd zodat er geen huurlast op rust. 
Getuige bij de verkoop is onder andere Corstiaen Cornelisz van den Nieuwendijck.317 Op 19 april 
1689 volgt het transport voor het gerecht van Houten en 't Goij; de verkoper woont te Wijk bij 
Duurstede.318 

Cornelis Gerritsz van den Nijendijck machtigt op 22 februari 1683 Lodewijck Cool om voor leen
heer en -mannen van het huis Geresteijn ten behoeve van Evert van Reumst, koster te Werkhoven, 
te transporteren een huis op de Brink (waarschijnlijk te Werkhoven) en te erkennen de koopsom 
ontvangen te hebben.3' 9 Cornelis had het huis op 25 april 1670 bij decreet gekocht. 

In 1687 besteedt Cornelis Gerritsz van den Nijendijck in het openbaar (onder andere) aan de 
verpachting van de oogst uit zijn boomgaard gelegen aan de Hanenweg te Werkhoven. Rutger 
Sondach van Lordijen is koper voor 56 gulden. Dirck Gijsbertsz Vorst en Thijs Dircks Vorst zijn 
borgen.3'

0 

Op 8 december 1687 dient voor het gerecht van Wijk bij Duurstede het geschil tussen de rent
meester van het Kapittel van St. Jan te Wijk bij Duurstede, enerzijds, en Cornelis Gerritsz van 
den Nijendijck, anderzijds. De rentmeester vordert zes jaren 'uijtgang' uit Cornelis' huis in de 
Rijnpoortstraat te Wijk bij Duurstede.'" In 1694 wordt Cornelis als belender genoemd in de Rijn
poortstraat."' Op 10 december 1697 verhuurt Cornelis zijn huis aldaar voor drie jaar aan Aart van 
Rossum. De huursom bedraagt 40 gulden per jaar.' ' ' In 1700 en 1702 verhuurt Cornelis het huis 
aan François van Asch, telkens voor drie jaar. De huursom bedraagt 32 gulden, respectievelijk 40 

gulden.3' 4 Met dezelfde François van Asch sluit Cornelis op 30 oktober 1703 een overeenkomst 
waarbij hij het huis in de Rijnpoortstraat, 'daer de kniphoek tegenwoordig uijthangt', overdraagt 
aan Van Asch waarvoor deze als tegenprestatie gedurende het leven van Cornelis jaarlijks 50 gul
den zal betalen, ingaande in 1704.3' 5 

Cornelis Gerritsz van den Nieuwendijck vordert op 13 november 1703 voor het gerecht van Wijk 
bij Duurstede vanJerephaes van Zandijck (lees Sandick) het vierde deel in de brandewijn accijns en 
de gedestilleerde wateren over het jaar 1697, die VanZandijck heeft ontvangen zonder daarvan ver
antwoording aan Cornelis te hebben gedaan. Hij vordert 'behoorlicke rekening, bewijs en relique' 
en de betaling van zijn gedeelte.3'

6 

In de jaren 1706 en 1715 komt voor Cornelis van den Nijendijck, meester timmerman en houtko
per te Wijk bij Duurstede.3' 7 

Een naamgenoot van Cornelis Gerritsz van de Nieuwendijk, wonende aan de Dwarsdijk, huwt 
(1) 29 april 1736 voor het gerecht van Wijk bij Duurstede met Adriana van Bemmel en (2) idem te 
Wijk bij Duurstede 13 april 1750 met Cornelia de Kruijff. Een familieverband tussen de twee is niet 
bekend. 

11- d . Cornelis Corsz (van den Nicuwendijck), woont aan de Dwarsdijk (1650), overl. vóór 7-9-

1653, tr. Wijk bij Duurstede (gerecht) 13-2-1650 Elisabeth]ansdrvan Velpen, geb. Wijk bij Duur
stede, woont Utrecht bij de Geertebrug (1655, 1656), buiten de Tolsteegpoort in de Engel 
(vanaf 1659), overl. Utrecht 15-9-1676, dr. van Jan Thonisz van Vel pen en Niesgen Huijbert 
Berntszdr; zij tr. (2) Utrecht (huw. comm.) 12-4-1656 Jan Jansz van Meervelt, overl. Utrecht 
2-5-1659 (aangifte momboirkamer; begr. Nicolaaskerk); tr. (3) Utrecht (huw. comm.) 3-12-1659 

Gerrit J ansz van Dam, geb. Tiel. 
Cornelis Corsz vertrekt na zijn huwelijk naar Utrecht, waar op 28 februari 1655 zijn weduwe, wonen

de aan de Geertebrug, door de momboirkamer wordt gemaand om mombers over Cornelis' onmondig 
nagelaten kind aan te stellen. De weduwe is op dat momen niet te vinden.3' 8 Cornelis Corsz is reeds op 
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Gezicht op Utrecht, Thomas Doesburgh (1696) 
(Bijvoegsel bij de Nieuwe kaart van de Landen van Utrecht) 

7 september 1653 niet meer in leven als Elisabeth Jansdr van Vel pen, weduwe van Cornelis Corsz, van 
haar ouders één morgen weiland in het Wijkerbroek ontvangt ter voldoening van haar huwelijksgoed. 
De ouders behouden gedurende hun leven de lijftocht aan het land.3' 9 Elisabeth wordt in 1626 genoemd 
in het testament van haar ouders Jan Thonisz van Vel pen en Nies gen Huijbert Berntszdr.330 (De erfgena
men van Huijbert Berntsz, onder wie Gerrit Jansz van Dam namens zijn vrouw Elisabeth, dochter van 
Agnes Huijbertsdr, verklaren op 3 april 1662 dat aan Henrick, oudste zoon van Huijbert Berntsz, vier 
morgen bouwland te Houten zijn aangekomen.33') 

Elisabeth Jansdr van Velpen woont aan de Geertebrug ten tijde van het huwelijk met haar tweede 
man Jan Jansz van Meervelt (1656). Hij woont dan in Tolsteeg. (Wellicht in de herberg de Engel, en dat 
de herberg op deze manier in de familie is gekomen). Van Meervelt overlijdt in Tolsteeg op 2 mei 1659. 
(De momboirkamer merkt op dat hij een huisvrouw met een onmondig onecht voorkind nalaat. Dat 
onecht kind zou Corstiaen Cornelisz van de Nieuwendijck kunnen zijn, maar van onechtheid is verder 
niets gebleken. Het kan ook zijn datJanJansz van Meervelt een onecht kind had, mogelijk genaamd Jan 
en vertrokken naar Oost-Indië (zie hieronder).) 

Elisabeth Jansdr van Vel pen woont in Tolsteeg ten tijde van haar derde huwelijk in 1659. Met haar 
derde man machtigt zij in 1664 een procureur te Culemborg"' en met hem pacht zij in 1666 voor zes 
jaar acht morgen weiland in Hoograven. Het is een voortzetting van een eerdere pachtovereenkomst. 
De pachtsom bedraagt jaarlijks 270 gulden, verhoogd met 'een silvere ducaton' voor de dochter van de 
verpachter; tevens dienen de pachters een paard te weiden. Er zijn bijzondere voorwaarden betreffende 
het onderhoud van het land.33' 

Op 19 mei 1672 machtigt ElisabethJansdr van Velpen haar zoon Corstiaen Cornelisz om bij de Oost
Indische compagnie, kamer Middelburg, zekere bedragen te ontvangen die Jan Jansz van Meervelt 
op 17 november 1663 haar heeft besproken bij diens vertrek naar Oost-Indië als kuiper op het schip 
genaamd ' thoff van Zeelant' .334 

Na haar dood, als overlijdensdatum wordt genoemd 15 september 1676, verklaart Cors Cornelisz van 
den Nieuwendijck dat zijn moeder in de Engel 'zwaren inquartiering' van de Fransen heeft gehad en 
dat daarom de waarde van de boedel hem onbekend is en dat ook de vaste goederen belast zijn, reden 
dat hij verzoekt de boedel onder beneficie van inventaris te mogen aanvaarden.335 

Uit dit huwelijk: 

1. Corstiaen Cornelisz van de Nieuwendijck, volgt III-b. 
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111-b. Corstiaen Cornelisz van de Nieuwend9'ck, woont buiten de Tolsteegpoort, over 1. Utrecht 
10-5-1707 (begr. Nicolaaskerk), tr. (1) Utrecht (huw. comm.) 3-2-1677 Aertje Arisdr van der Schoor 
(Verschoor), woont buiten de Tolsteegpoort (1677), overl./begr. Utrecht 21-12-1687 (Nicolaas
kerk), dr. van Arien Willemsz Verschoor en wrs. Petertgen Joosten van Vliet; tr. (z) Utrecht 
(huw. comm.) 25-8-1688 Cornelia van Rossum, woont in de Zadelstraat (1688), overl./begr. 
Utrecht 24-12-1722 (Nicolaaskerk), wed. van Jan de With. 

Cors Cornelisz van den Nijendijck en Aertgen Arisdr van der Schoor verkopen op 28 januari 1678 de 
helft van twee morgen en één hond weiland in het Wijkerbroek ( de wederhelft behoort de erfgenamen 
van Willem Corsz) en één morgen weiland mede in hetWijkerbroek. De goederen heeft hij uit de erfenis 
van zijn vader.336 

Na overlijden van zijn eerste vrouw verklaart Cors dat hij met zijn overleden vrouw de langstlevende 
van hen tot momber over hun na te laten kinderen heeft benoemd, met de bevoegdheid om meer mom
bers te benoemen. Op grond hiervan benoemt Cors tot momber de grootvader van de kinderen Arien 
Willemsz Verschoor, burger van Utrecht en scheepstimmerman op de Helling buiten de Tolsteegpoort, 
die de momberschap accepteert.337 

Arien Willemsz Verschoor, scheepstimmerman, testeert op 16 april 1689 en benoemt tot mede erfge
namen Cornelis en Elisabeth Cors van den Nijendijck, kinderen van zijn overleden dochter Aertgen. 
(Adriaen heeft ook een zoon Claes Arisz Verschoor die 'sich begeven heeft tot den geestelijcke staet' 
en zich reeds jaren in een klooster bevindt en daarom slechts kan erven indien hij het klooster verlaat, 
wat Adriaen hoopt dat Claes niet zal doen. Claes ontvangt slechts de legitieme portie.)"' Vijf jaar later 
verdelen de kinderen en erfgenamen van Adriaen Willemsz Verschoor de boedel van hun op 14 juli 1692 
overleden vader. Corstiaen van den Nieuwendijck, namens zijn twee kinderen verwekt bij Aertgen, is 
mede-erfgenaam. Onverdeeld blijft onder andere het huis, het erf en de helling waar zoon Willem Arisz 
Verschoor woont." 9 Op 1 juni 1696 wordt ook de 'helling' verdeeld. Corstiaen van den Nieuwendijck is 
in zijn genoemde kwaliteit voor een achtste deel erfgenaam. (Hendrick Arisz van Rossum gehuwd met 
Maeijchgen Aris Verschoor heeft het recht van zijn vrouws broer Claes Arisz Verschoor verkregen.)340 

Corstiaen Cornelisz van den Nieuwendijck, weduwnaar van Aertgen Aris van der Schoor, wonende in 
de 'Engel' en Cornelia van Rossum, weduwe van Johan de With, gewezen wijnkoper te Utrecht, geassis
teerd met haar broers Henrick en Eerst van Rossum, maken huwelijkse voorwaarden op 24 mei 1688.34' 

Een jaar later benoemen zij de langstlevende van hen tot momber over hun na te laten kinderen,,., (De 
afkomst van Cornelia van Rossum is nog niet volledig bekend. Zij is een dochter van een Adriaen van 
Rossum. Haar broer Henrick, eerst gehuwd met Willemina Vermeulen en later met Maeijchgen Aris 
Verschoor, komt voor met het patroniem Ariensz.343 ) 

Op 28 oktober 1692 bevindt ... (sic) Nijendijck als gehuwd met de weduwe van Jan de With zich onder 
de crediteuren van Pieter van Dam.344 

Barnard van Oort verpacht op 28 april 1693 aan Christiaen van den Nijendijck voor tweemaal zeven 
jaar negen morgen weiland in Hoograven. De pachtsom bedraagt zoo gulden per jaar.345 Johan van 
Oorc verpacht het land voor zeven jaar (dezelfde pachtsom) op 21 december 1705.346 Op 5 november 1712 

verkopen de erfgenamen van Barnard van Oort het land aan Cornelia van Rossum en Cornelis van den 
Nieuwendijck. De koopsom is 3.500 gulden.347 

Op 16 mei 1696 bekent Cornelis Willemsz van den Nieuwendijck (III-a) wonende te Wijk bij Duur
stede 600 gulden schuldig te zijn aan Corstiaen Cornelisz van den Nieuwendijck. Hij verbindt daarvoor 
al zijn goederen. Blijkens een aantekening in de marge gedateerd 29 mei 1706 heeft Willem Cornelisz 
van den Nieuwendijck, namens zijn vader, de lening aan Corstiaen van den Nieuwendijck afgelost. '"" 

Mathijs van Schayck wonende te Utrecht bekent op 12 november 1698 1.000 gulden schuldig ce zijn 
Cors Cornelisz van den Nieuwendijck. Hij verbindt daarvoor drie percelen land te Waijen. Volgens aan
tekening in de marge gedateerd 4 april 1700 is de lening afgelost.349 

Op 24 januari 1702 verpacht Cors Cornelisz van den Nieuwendijck, wonende in den Engel, aan Aart 
Arisz van Oostveen, wonende op het Zwarte water, voor tien jaar een viertel land in Oostveen. Het land 
is partijen bekend zodat een nadere omschrijving niet nodig is. De pachtsom bedraagt 82 gulden per 
jaar. Blijkens de opvolgende akte stelt Catharijntgen Aarts van Oostveen zich borg voor haar vader.350 

Op 24 juni 1718 verpachten Cornelia van Rossum en Cornelis van den Nieuwendijck voor twaalf jaar 
vier morgen weiland in Oostveen aan Dirck de Cruijff. Het land wordt reeds door de pachter gebruikt. 
De pachtsom bedraagt 78 gulden per jaar." ' 

302 Gens Nostra 66 (2011) 



De heer Willem van Cooten de Roij, burger van Utrecht, verpacht op 22 april 1704 aan Cors Cornelisz 
van de Nieuwendijk, wonende in de Engel, voor twaalf jaar een perceel weiland buiten de Tolsteeg
poort aan de singel en het lijn pad. Het perceel wordt reeds door Cors gebruikt. De pachtsom bedraagt 
per jaar 120 gulden.Jan Cornelisz Ver ha er (III-b, sub 2) is mede getuige."' 

Na het overlijden van haar man, 10 mei 1707 wordt genoemd als overlijdensdatum, compareert 
Cornelia van Rossum, eerst weduwe van Johan de With en laatstelijk van Corstiaen van den Nieuwen
dijk voor notaris Herman van Woudenbergh te Utrecht."' Zij verklaart dat zij met Corstiaen twee 
kinderen, Elisabeth en Aert, heeft verkregen en dat Corstiaen bij zijn eerste vrouw Aertien Ariensdr 
Verschoor eveneens twee kinderen, Cornelis en Elisabeth, heeft verwekt. Cornelia heeft de inventaris 
van de boedel laten opmaken. Mede compareren Cornelis Corstiaensz van den Nieuwendijck en Jan 
Verhaer gehuwd met Elisabeth van de Nieuwendijk, Ernestus van Rossum en sr. Wilhelmus van den 
Nieuwendijck; Ernestus van Rossum is door Cornelia op 16 november 1707 tot medevoogd over haar 
onmondige kinderen aangesteld.354 Partijen gaan over tot verdeling van de boedel van Corstiaen van 
den Nieuwendijck. Genoemd worden onder andere de goederen die door Cornelia van Rossum bij haar 
huwelijk zijn ingebracht waaronder een plecht van 1.200 gulden gevestigd op twaalf morgen land in 
Tull en 't Waal. Cornelis als oudste zoon ontvangt de kleren van de overledene. Jan Verhaer ontvangt 
onder andere de Broodakker in het gerecht Covelswaeij buiten Utrecht. De onmondigen Elsje en Aert 
van de Nieuwendijck ontvangen ieder een lijfrentebrief afgesloten op hun leven ten bedrage van 500 
gulden. Na diverse verrekeningen bedraagt het te verdelen bedrag 4270-11-4, te verdelen in vijf staken. 
Het huis de Engel blijft bij de weduwe en haar twee onmondige kinderen. Twee maanden later draagt 
Cornelia van Rossum over aan Cornelis van den Nieuwendijck twee paarden, 'een koetswagen met sijn 
getouwen' en drie kussens, totaal waard zijnde 275 gulden. In de opvolgende akte bekent Cornelis aan 
zijn stiefmoeder 500 gulden schuldig te zijn, voortkomende uit de boedelscheiding. Blijkens aante
kening in de marge is Cornelia op 25 november 1709 van deze schuld voldaan.355 Op 25 april 1708 ver
schijnt Cornelia van Rossum voor notaris Van Woudenbergh, geassisteerd met Ernestus van Rossum, 
burger en bakker te Utrecht, als aangestelde momber over de twee onmondige kinderen. Zij verklaren 
dat bij huwelijkse voorwaarden met Corstiaen van den Nieuwendijk was bepaald dat Cornelia na haar 
mans dood tweemaal zes jaar het huis Den Engel mocht blijven bewonen. Er wordt overeengekomen 
dat Cornelia het huis tweemaal zes jaar zal bewonen voor een jaarlijkse huur van 250 gulden die tot 
gemeen profijt komen. In geval zij overlijdt mag Cornelis de huur op dezelfde voorwaarden voort
zetten. 356 

Op 16 mei 1718 verkopen de erfgenamen van Christoffel van Velthuysen aan Cornelia van Rossum, 
weduwe van Corstiaen van den Nieuwendijck, een plecht van 300 gulden ten laste van Jan Huygen van 
der Lee, veerschipper van Utrecht op Vreeswijk.357 

Willem van de Nieuwendijck te Wijk bij Duurstede, voogd over de kinderen van Cors van den 
Nieuwendijk, machtigt op 4 januari 1719 Cornelia van Rossum om het huis en de herberg de Engel te 
verkopen.358 Twee weken later compareren voor notaris Jacob Woertman te Utrecht Cornelia van Ros
sum, weduwe van Corstiaen van den Nieuwendijck, Gijsbert Achterberg gehuwd met Elsje van den 
Nieuwendijck en ook als voogd over Arnoldus van den Nieuwendijck, kinderen van Corstiaen van den 
Nieuwendijck, ter eenre, en Cornelis van denNieuwendijck, zoon van Corstiaen van den Nieuwendijck, 
ter andere zijde. Zij verklaren dat de boedel in november 1707 is gesplitst, maar dat toen het huis de 
Engel en de daarbij gelegen 'cameren', erven, 'schuurberg' en stallingen bijeen zijn gebleven. (De Engel 
staat op de hoek van Tolsteeg en de Ganssteeg.) Laatst genoemde percelen worden nu ook verdeeld. 
Cornelis betaalt aan zijn stiefmoeder 4.200 gulden en mag tevens behouden 'de vaaltstede' achter 
'de Geldersche blom'.359 Ruim drie weken later compareren Cornelia van Rossum en Cornelis van den 
Nieuwendijck nogmaals voor notaris Woertman. Zij verklaren dat zij gedurende twaalf jaar ' in een ge
meene huijshoudinge en neringe' zijn geweest, dat het huis de Engel, waarin zij wonen, nu eigendom 
is van Cornelis en de roerende goederen, die eigendom zijn van Cornelia, in gemeenschappelijk ge
bruik zijn geweest. Zij willen thans met elkaar afrekenen, uit hoofde daarvan bekent Cornelis 200 gul
den schuldig te zijn aan Cornelia. Voorts komen zij overeen dat ze opnieuw in een gemeenschappelijke 
huishouding en nering treden, waarvan ieder voor de helft de voordelen zal genieten. Zij gebruiken het 
huis van Cornelis en Cornelia brengt in het gebruik van de roerende goederen. Ieder van hen mag op 
de eerste mei van het jaar 'uijt het contract scheijden', mits een opzegtermijn van drie maanden in acht 
wordt genomen.366 

Na het overlijden van hun moeder verklaren op 4 augustus 1724Arnoldius Laurentius van den Nij en-
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dijck, rooms priester wonende te Amsterdam en Gijsbert van Achterberg, wonende buiten de Tolsteeg
poort, dat de nalatenschap van hun moeder hun bekend is omdat de overledene in 1707 zelf een inven
taris daarvan heeft gemaakt. Gijsbert heeft de administratie van de boedel gehad en de voorgaande dag 
rekening en bewijs gedaan. Na enkele verrekeningen, waaronder de opbrengst van een 'ledicant met 
sijn behangsel', komen partijen de verdeling van de boedel overeen. Arnoldus ontvangt ruim 3.700 

gulden. Vier morgen weiland in Oostveen blijft gemeenschappelijk eigendom.36' 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Cornelis Corsz (Corstiaensz) van den Nijendijck, ongehuwd, woont buiten de Tolsteegpoort 
in de Engel, schepen van Klein-Kovelswade en Tolsteeg (1726), overl. Utrecht 25-7-1730 

(begr. Nicolaaskerk). 
Op 26 oktober 1707 bekent Johannes van Groeningen 300 gulden schuldig te zijn aan Cornelis 

Corstiaensz van den Nieuwendijck. De jaarlijks te betalen interest bedraagt 15 gulden.36' 
In het kader van de boedelscheiding van zijn vader en het voeren van een gezamelijke huishou

ding en nering met Cornelia van Rossum, zijn stiefmoeder, bekent Cornelis Corstiaensz van den 
Nieuwendijck 500 gulden schuldig te zijn aan Cornelia van Rossum (zie hierboven). De jaarlijks te 
betalen interest bedraagt 20 gulden. Op 25 november 1709 is de schuld voldaan.363 

Op 26 januari 1723 verkoopt Cornelis van den Nieuwendijck aan Johan van Bijlevelt en Aletta 
Schenck, echtelieden, de 'tapsteede' De Engel. Het goed wordt omschreven als zijnde een 'huijs 
erve ende hofstede met sijne stallinge ende achterhuijse met de schuurbergh op de plaets ende de 
weesen daerop staende'. Tevens wordt verkocht 'de hoff achter het huis gelegen en 'de overwo
ninge' zuidwaarts naast de grote woning. Behoudens de twee woningen, is Cornelis zelf bewoner 
en gebruiker van de Engel. De verkoopsom bedraagt 6.500 gulden. Daarvan zal Cornelis 2.000 

gulden overdragen aan de erfgenamen van Cornelia van Rossum in mindering van een vordering 
van 3.000 gulden die de erfgenamen op Cornelis hebben blijkens de scheidingsakte van 19 janu
ari 1719. In de koop is begrepen het recht van erfpacht, onder betaling van een jaarlijkse erfpacht
canon, dat het huis De Engel heeft van een 'vaeltsteede' aan de singel achter de stalling van de 
herberg de 'Geldersche blom'.364 Het transport volgt op 18 december 1725.365 De kopers bekennen 
een restantbedrag van 3.500 gulden schuldig te blijven, hoewel het transport heeft plaatsgevon
den.366 

Op 19 februari 1723 testeert Cornelis van den Nieuwendijck. Hij legateert zijn broer heer Arnol
dus van den Nieuwendijck en zuster Elisabeth van den Nieuwendijck, gehuwd met Gijsbert van 
Achterbergh, ieder 50 gulden. Zijn volle zuster Elisabeth van den Nieuwendijck, weduwe van Jan 
Verhaer, verkrijgt de lijftocht aan zijn boedel, echter slechts ingeval zij niet opnieuw huwt. Haar 
zoon Arnoldus Verhaer dient uit de opbrengst van de boedel onderhouden te worden. Hij ont
vangt 2.000 gulden voor het 'opzetten van een winckel ofte het drijven van koophandel' . Cornelis 
benoemt tot erfgenaam genoemde Arnoldus Verhaer, bij diens vooroverlijden worden erfgena
men zijn broer en zusters of hun kinderen. Voogd over de minderjarige erfgenamen wordt Arien 
Ver heem (Vereem), wonende buiten de Tolsteegpoort, neef van Cornelis.367 

Na het overlijden van Cornelia van Rossem (op 24 december 1722) beëindigen Cornelis van den 
Nieuwendijck, enerzijds, en de heer Arnoldus Laurentius van den Nieuwendijk, wonende te Am
sterdam, en Gijsbert van Achterbergh, gehuwd met Elisabeth van den Nieuwendijck, anderzijds, 
de gezamelijke huishouding en de gevoerde nering. Zij verwijzen naar de overeenkomst van 27 

april 1719 en verklaren met elkaar te hebben afgerekend.368 Op 23 november 1724 verklaren dezelf
de partijen dat vier morgen land in Oostveen nog niet is verdeeld. Cornelis van den Nieuwendijck 
verkrijgt dit land in eigendom en betaalt aan de wederpartij 550 gulden.369 (Cornelis verpacht 
het land op 21 juni 1729 voor tweemaal zes jaar aan Petronella Haefacker, weduwe van Dirck de 
Cruijff. De pachtsom bedraagt jaarlijks 78 gulden.37°) Dezelfde dag verkoopt Cornelis aan zijn 
zwager Gijsbert van Achterbergh de helft van acht morgen land te Hoograven. Gijsbert bezit reeds 
de wederhelft. De verkoopsom bedraagt 2.100 gulden, waarmee de genoemde 550 gulden wordt 
verrekend. Voor het restant zal Gijsbert een obligatie, rentende jaarlijks drie gulden tien stuivers, 
afgeven. 37' 

In zijn hoedanigheid van schepen van Klein-Kovelswaaij (Kovelswade) en Tolsteeg machtigt 
Cornelis van den Nieuwendijck op 29 mei 1726 Antonij van der Worp, dijkmeester in 't Waal, om 
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te compareren voor het college van dijkgraaf en heemraden van het hoogheemraadschap Lekdijk 
Bovendams en aldaar de slag of slagen aan te wijzen die het gerecht heeft in het onderhoud van de 
lekdijk. Dit wegens de op handen zijnde tienjarige meting van de dijk.37' 

Eerst Voskuijl bekent op 5 januari 1730 en 14 maart 1730 respectievelijk 200 gulden en 98 gulden 
schuldig te zijn aan Cornelis van den Nieuwendijck. De jaarlijks te betalen interest bedraagt in 
beide gevallen vijf ten 100.373 Cornelis stelt zich borg voor Eerst Voskuijl ten behoeve van Jasper 
van Linden, heer van Houten en 't Goij, wegens Voskuijls aankoop van elzenhout ten bedrage van 
190 gulden.'74 

Na het overlijden van Cornelis van den Nieuwendijck (op 25 juli 1730) maken twee gecommit
teerden van de Momboirkamer van Utrecht, zijnde oppervoogden over Corstiaen Verhaer, de in
ventaris van de boedel op. Verwezen wordt naar het testament dat Cornelis van den Nieuwendijck 
op 19 februari 1723 heeft gemaakt. De daarin aangestelde voogd Arien Verheem is voor Cornelis 
overleden; er zijn nadien geen andere voogden benoemd. De gecommitteerden constateren dat 
Arnoldus Verhaer alias Corstiaen Verhaer, nog onmondig zijnde, erfgenaam is en dat diens moe
der de lijftocht aan de boedel bezit. Onder de rubriek 'vaste goederen' wordt verantwoord de vier 
morgen land in Oostveen en drie morgen bouwland, genaamd de Broodakker, in Tolsteeg. Onder 
de rubriek 'plechtbrieven' worden onder andere de schuldbekentenissen van Johannes van Groe
ningen en Eerst Voskuijl vermeld. De boedel heeft van Antony van den Berg als 'successeur van het 
veer door den overledene eertijds gepossideerd' 150 gulden te vorderen. Onder de schulden zijn 
onder meer de kosten van de apotheek, de chirurgijn en van de begrafenis verantwoord. Wernard 
van Vloten heeft de administratie gehad en doet rekening en bewijs; de uitgaven overtreffen de 
inkomsten. Omdat Christiaen Verhaer was komen te huwen hebben hij en zijn vrouw Adriana 
Pijselman op 2 mei 17311.000 gulden ontvangen, in mindering van zijn legaat van 2.000 gulden. 
Een concept van de huwelijkse voorwaarden bevindt zich in de boedelpapieren. Elisabeth van den 
Nieuwendijck, weduwe van Jan Verhaer, heeft namens haar minderjarige zoon Cors Verhaar de 
begrafenis van haar broer Cornelis geregeld. Zij ontvangt op 14 december 1730 200 gulden omdat 
zij een schuldbekentenis wegens de' doodschulden' van haar broer was aangegaan."' 

2. Elisabeth van den Nijendijck, woont in de Ganssteeg buiten de Tolsteegpoort, overl./begr. 

Utrecht 6-6-1731 (Nicolaaskerk), tr. Utrecht (huw. comm.) 25-4-1705 Jan Cornelisz Verhaer, 
woont buiten Tolsteegpoort (1705), voerman, overl./ begr. Utrecht 18-11-1722 (Nicolaas

kerk), zn. van Cornelis Willemsz Verhaer en MaeijchgenJansdr van Soestbergen. 
Jan Cornelisz Verhaer, mondige j.m., geassisteerd met zijn ouders Cornelis Willemsz Verhaer 

en Maeijchgen Jansdr van Soest bergen, ter eenre, en Elisabeth Corsdr van den Nieuwendijck j.d., 
geassisteerd met Corstiaen van den Nieuwendijck en Cornelia van Rossum, haar vader en 'aenge
trouwde moeder', ter andere zijde, maken op 1 april 1705 huwelijkse voorwaarden. De bruidegom 
brengt in een 'nieuwe of goede voermans toerwagen met drie paerden' ter waarde van 500 gulden. 
Corstiaen van den Nieuwendijck belooft zijn dochter 1.000 gulden ten huwelijk te geven, ter vol
doening van haar moederlijke goederen, alsmede 300 gulden die Arien Willemsz Verschoor haar 
heeft gemaakt.'76 

Op 14 februari 1723 verkoopt Elisabeth van den Nijendijck, weduwe van Jan Verhaer, mede op
tredend als voogd over haar zoon Arnoldus Verhaer, aan haar broer Cornelis van den Nieuwendijck 
drie morgen bouwland genaamd De Broodakker gelegen in Kovelswade. Het land is haar volgens 
maakgescheid van 28 november 1717 als erfgename van haar vader aangekomen. De verkoopsom 
bedraagt 780 gulden verminderd met 300 gulden (plus de verlopen interest), zijnde de waarde 
van een plecht die op het land is gevestigd. (Op 9 maart 1723 volgt het transport van het land.377) 

Dezelfde dag verklaart Elisabeth van den Nieuwendijk in genoemde kwaliteit dat zij en haar man 
al meer dan twee jaar geleden aan haar broer Cornelis een geconverteerde lijf- en losrentebrief van 
500 gulden ten laste van de Staten van Utrecht hebben verkocht. De brief wordt thans aan Cornelis 
overgedragen.37' 

Op 26 september 1730 verkoopt Eerst Voskuijl, spekslager en burger van Utrecht, aan Elisabeth 
van den Nieuwendijck, 'usufructuarisse' (vruchtgebruikster) van de goederen van haar broer Cor
nelis Corsz van de Nieuwendijck, en voogdesse over haar minderjarige zoon Christiaen Verhaer, 
erfgenaam van dezelfde Cornelis, 'tien mijnten elsenbossen brandhout' en een partij 'else knip
seltjes ofhaardhout en bonenstaken', die thans staan op zijn land aan de Kromme-Rijn buiten de 
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Tolsceegpoort. Dit in mindering van de achterstallige rente van twee obligaties samen 298 gulden 
die hij op 5 januari 1730 en 14 maart 1730 aan Cornelis heeft afgegeven.379 

Op 18 maart 1731 verhuurt Catharina van der Weepse(?), weduwe van Jan Hartman, aan Chris
tiaen Verhaer, geassisteerd met zijn moeder Elisabeth van de Nieuwendijck, een huis en bakkerij 
aan de westzijde van de Oude Gracht op de noordhoek van de Haverstraat, voor zes jaar ingaande 
1731. De huursom bedraagt jaarlijks 190 gulden.'80 

Uit dit huwelijk: 
a. Arnoldus alias Corstiaen (Christiaen, Cors) Verhaer, er. Utrecht (huw. comm.) 21-4-1731 Adriana 

Pijselman.'8' 

3. kind, overl. Utrecht (aangifte momboirkamer) 24-5-1681 (begr. Nicolaaskerk). 
4. kind, over 1. Utrecht (aangifte momboirkamer) 18-8-1684 (begr. Nicolaaskerk). 
5. kind, over 1. Utrecht (aangifte momboirkamer) 3-5-1688 (begr. Nicolaaskerk). 

Uit het tweede huwelijk: 

6. Elisabeth(Elsje)vandenNijendijck, overl./begr. Utrecht 24-10-1758 (Nicolaaskerk), tr. Utrecht 
(huw. comm.) 14-9-1709 Gijsbert(van)Agterberg(Achterberg), woont buiten deTolsteegpoort 
(1709), overl./begr. Utrecht 22-11-1750 (Nicolaaskerk), wedr. van Cornelia Caan, zn. van 
Cornelis van Achterbergh en Elisabeth van Oostrum.38' 

Gijsbertus Achterbergh, weduwnaar van Cornelia Caen, geassisteerd met zijn moeder Elisabeth 
van Oostrum, weduwe van Cornelis van Achcerbergh, eer eenre, en Els jen van den Nieuwdijck j.d., 
geassisteerd met haar moeder Cornelia van Rossum, weduwe van Corsciaen van den Nieuwendij
ck, maken op 29 augustus 1709 huwelijkse voorwaarden. De bruidegom brengt in al zijn goederen 
die hij uit de erfenis van zijn vader heeft onrvangen. Zijn moeder behoudt hieraan de lijftocht. De 
bruid brengt in de goederen van haar vader volgens het maakgescheid van 18 november 1707.383 

Op 9 augustus 1716 verklaart Elisabeth van den Nieuwendijck, huisvrouw van Gijsbert Ag
terbergh, samen met enkele andere vrouwen, op verzoek van IJtje Ban, weduwe van Pieter van 
Woudenberg, dat zij op 18 oktober 1715 'in de craem (is) bevallen" dat sij (en de andere vrouwen) 
alle in die gelegencheijd sijn bedient geweest door de requirante als vroedvrouw ende dat sij in al
len leden en delen van haar lighaem fris en gesond sijn gebleven sonder dat de comparanten sedert 
eenige ongemacken hebben gehad ofte de minste quale hun hebben geopenbaert' .'84 

Cornelia van Rossum regelt in 1719 dat Elsje van den Nieuwendijck en Gijsbert Achterbergh bij 
haar overlijden als legaat de helft van acht morgen weiland in Hoograven verkrijgen. (De weder
helft van het perceel behoort Cornelis van den Nieuwendijck. )''' 

Elisabeth van den Nieuwendijck, weduwe van Gijsbert Achterberg, verhuurt op 16 januari 1751 
voor zes jaar aan Jan de Groot een huis, berg en wagenschuur in de Ganssteeg en circa 13 '/, morgen 
bouwland in het gerecht Klein-Kovelswade. De huurder heeft de goederen al enige jaren in huur. 
De jaarlijkse huursom bedraagt 306 gulden. Elisabeth behoudt voor zichzelf' de middelste zolder 
van het huijs om deselve met koorn off andere graanen te beleggen alsmede de schuurberg om 
koeijbeescen en paarden in te scallen'.386 Dezelfde dag verkopen Elisabeth van den Nieuwendijck, 
haar zonen Cornelis en Christiaen Achterbergh, kooplieden te Utrecht, haar dochters Adriana en 
Cornelia Achterbergh en Elisabeth mede optredend voor haar minderjarige zoon Hermannus 
Achterberg, aan Hendrik van Vollevelde, drie akkers land, groot een halve morgen, in het gerecht 
Tolsteeg en Klein-Kovelswade. De koopsom bedraagt 280 gulden.'86 Het transport volgt op 9 april 
1 7 51.387 

Elisabeth van den Nieuwendijck testeert op 20 januari 1751, waarbij zij haar kinderen Adriana, 
Cornelis, Cornelia en Hermannus Achterberg ieder 1.000 gulden prelegateert.'88 

Elisabeth van den Nieuwendijck verhuurt op 9 april 1751 voor twee jaar aan Jan Stempel een 
huis en herberg 'alwaer de Witte swaen uijthangt' in het gerecht Tolsceeg aan de westzijde van de 
Rijn, plus circa acht morgen weiland gelegen in Hoograven. De huursom bedraagt 475 gulden.'89 

Vier maanden later bekent Jan Stempel 649 gulden en 13 stuiver schuldig te zijn aan Elisabeth van 
den Nieuwendijck wegen gekocht en overgenomen 'beddegoed, chaise wagen, hooij, wijnen als 
anders' conform een rekening aan hem 'op zegel gegeven'. Hij belooft vóór of op 15 september 
1751 te betalen.390 Op 29 maart 1753 verhuurt Elisabeth 'de Witte Swaen' nogmaals voor twee jaar 
aan Jan Stempel. De huursom bedraagt 230 gulden.'9' Jan Stempel koopt van Elisabeth van den 
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Oudegracht en Stadhuis Utrecht,Jan de Beijer (1756) 

Nieuwendijck en haar kinderen de herberg 'de Witte Swaen' op 22 november 1754. De verkoopsom 
bedraagt 3.400 gulden.39' Het transport volgt op 15 oktober 1755.393 

Elisabeth van den Nieuwendijck verpacht op 13 april 1751 voor zes jaar aan Steven van Arp 10 

hond warmoesiersland in Tolsteeg in Klein-Kovelsade op Klein Kranenburg. De pachter heeft het 
land reeds enige jaren in gebruik. De pachtsom bedraagt jaarlijks 100 gulden.394 

Op 14 oktober 1754 verkoopt Elisabeth van de Nieuwendijck aan Harman Jan Vonders, schoen
maker, een huis met bijbehorend erf en grond aan de westzijde van\: Wij straat bij de Volderbrug. 
De koopsom bedraagt 1.700 gulden.395 Het transport volgt op 30 november 1754 waarbij de koper 
bekent wegens restant van de koopsom 1.000 gulden schuldig te zijn. (In de marge de aantekening 
gedateerd 7 juni 1765 dat Christiaen Achterberg, zoon en mede erfgenaam van Elisabeth van de 
Nieuwendijck, gerechtigd volgens maakgescheid gedateerd 30 oktober 1764, het restantbedrag 
heeft ontvangen. )396 

Op 21 juni 1755 machtigen Elisabeth van den Nieuwendijck en haar kinderen, allen meerderja
rig, de procureur Dirk Oskamp, in al hun zaken.397 

Elisabeth van den Nieuwendijck verhuurt op 29 maart 1756 voor twaalf jaar aan Dominicus van 
Niekerk een huis met annex een kamer, een wagenschuur en berg gelegen buiten de Tolsteegpoort 
aan de noordzijde van de Ganssteeg, plus 10'/, morgen bouwland aan de Koppel in het gerecht 
Klein-Kovelswade. De goederen zijn de huurder bekend. Het huurbedrag is jaarlijks 240 gul
den_,., 

Het echtpaar Jan van Wieringen, burgemeester van Wijk bij Duurstede, en Elisabeth Nodes399 

bekent op 1 april 1756 2.000 gulden schuldig te zijn aan Elisabeth van den Nieuwendijck. De 
jaarlijks te betalen interest bedraagt drie gulden en tien stuivers. Gerard van Wieringen stelt zich 
borg. Blijkens aantekening in de marge is de schuld op 5 maart 1757 afgelost.400 14 april daaraan
volgend bekent Philips Jacob graaf van den Boetselaar, mede namens zijn 'gemalinne', 2.000 gul-
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den schuldig te zijn aan Elisabeth van den Nieuwendijck. De te betalen interest bedraagt jaarlijks 
vier gulden. Blijkens aantekening in de marge is de schuld een jaar later voldaan. 40' 

Op 30 oktober 1764 compareren voor notaris Bernard Sluijterman Cornelis, Christiaan, Cornelia 
en Hermannus Achterbergh, enige kinderen en erfgenamen van Gijsbert Achterbergh en Elisa
beth van den Nieuwendijck, hun ouders. Zij splitsen de boedel die tot op heden ongedeeld was 
gebleven. Genoemd wordt onder andere het land genaamd de Broodakkers, een herberg genaamd 
het Fortuijn en tien hond hoveniersland in het gerecht Kovelswade op Kranenburg. De boedel
scheiding wordq februari 1765 ingeschreven. 40' 

Uit dit huwelijk: 
a. Christiaen Achterberg, tr. Utrecht (huw. comm.) 16-1-1748 Barbara Maria Kool. 403 

b. Cornelis Achterberg. 
c. Adriana Achterberg. 
d. Cornelia Achterberg, wrs. ongehuwd. 
e. Hermannus Achterberg. 

7. Heer Aernt(Arnoldus Laurentius) van den Nijendijck, woont in Amsterdam (1723), r.-k.-pries

ter in Botshol (Vinkeveen) (1739 ), over 1. vóór 1-2-1765. 
In 1714 bepaalt Cornelia van Rossum dat na haar overlijden haar boedel niet verdeeld mag 

worden alvorens haar zoon Arnoldus van den Nieuwendijck 25 jaar oud is. Hij moet uit de boedel 
onderhouden worden 'nasijn staet en fatsoen' tot dat hij zijn 'begonnen studie sal hebben voltroc
ken' of uiterlijk tot hij 25 jaar oud zal zijn. Omdat Cornelia's broer Eerst van Rossum is overleden 
benoemt zij naast Willem van den Nieuwendijck haar schoonzoon Gijsbert Achterberch tot voogd 
over Arnoldus.4°4 

Op 8 januari 1723 testeert Arnoldus van den Nijendijck. (Hij tekent Arnoldus Laurenti van 
den Nieendijck.) Hij is rooms-katholiek priester en woont in Amsterdam. Hij legateert zijn half
broer Cornelis en halfzuster Elisabeth van den Nieuwendijck, weduwe van Jan Verhaer, ieder 150 

gulden. Aan de armen van de gemeente waar hij ten tijde van zijn overlijden werkzaam zal zijn, 
legateert hij 250 gulden. Hij benoemt tot erfgenamen zijn zwager en volle zuster Gijsbert van Ach
terberch en Elisabeth van den Nieuwendijck of hun kinderen, met dien verstande dat indien een 
van de kinderen 'mochte te kerck gaen bij pastoors ofte priesters niet obedient sijnde aen de paus 
van Roomen', dat kind dan wordt uitgesloten van erfopvolging. Hij houdt alle testamenten die hij 
hierna zal maken voor onwaarde.405 

Op 25 mei 1739 testeert Arnoldus van den Nijendijck nogmaals. Hij woont in Botshol. Hij ver
klaart alle voorgaande makingen ongeldig, in het bijzonder het testament van 8 januari 1723 on
danks de daarin vermelde clausule. Hij legateert onder andere Huijbert, Cunera en Johanna Ach
terberg samen 4.000 gulden. Hij legateertJannetje van het Lam en Maria Vreeland (waarschijnlijk 
religieuze zusters) te Botshol samen 600 gulden evenals het huis waarin zij wonen naast de kerk. 
Na hun overlijden dient het huis eigendom te worden van de kerk en niet aan enig persoon of 
klooster te komen. De heer Ram rooms-katholiek pastoor te Montfoort krijgt 300 gulden. Hij 
benoemt tot erfgenamen Gijsbert Achterberg en zijn vrouw en Cors Verhaar en zijn vrouw, ieder 
voor een vierde deel. De roerende goederen in zijn herenlogement te Amsterdam moeten verkocht 
worden. Hij ondertekent het testament met' Arnoldus Laurentius van den Niewendijk' .406 

Op 1 februari 1765 transporteren Cornelis, Cornelia, Christiaen en Hermen Achterbergh, erfge
namen van heer Arnoldus van den Nieuwendijk, een plecht op een huis aan de zuidzijde van de 
Steenweg te Utrecht.4°7 

Onbekend uit welk huwelijk: 

S. Arien van de Nieuwendij'k, overl./begr. Utrecht (Nicolaaskerk) 15-10-1694. 

9. Jan van de Nieuwendijck, overl./begr. Utrecht (Nicolaaskerk) 15-10-1694 (tweeling met voor

gaande). 
10. kind, overl./begr. Utrecht (Nicolaaskerk) 9-1-1699. 
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Noten 
1. Er zijn in de zeventiende en achttiende 

eeuw in Utrecht ook families Van den 
Nieuwendijk die hun naam lijken te hebben 
ontleend aan een andere Nieuwendijk, 
mogelijk de gelijknamige dijk bij 
Blauwcapel nabij de stad Utrecht, die wordt 
vermeld in: HU A, Staten van Utrecht, 264-
107, d.d. 10-10-1702. Met dank aan Ad van 
Bemmel te Wijk bij Duurstede. 

2. F.J. Scheepens, Utrechtse hoveniersgeslachten. 
Genealogieën van ca. 1600 tot 1900, Vleuten 1986 
(eigen uitgave), pag. 31. 

3. Gegevens na circa 1750 zijn achterwege 
gelaten omdat met behulp van de DTB
registers en de informatie beschikbaar op 
het Internet latere generaties betrekkelijk 
eenvoudig zijn aan te vullen. 

4. HUA, HvU, 188-4, d.d. 7-2-1562. 
5. S.A.I, 721-5, Sinte Nyclaesdach 1532. 
6. HUA, StvUt, 397 en 400,jaar 1536. 
7. HUA, St. Pauwelsabdij, 183, d.d. 15-5-1540. 
8. HUA, St. Pauwelsabdij, 184, d.d. 2-12-1570. 
9. HUA, St. Pauwelsabdij, 185-187, d.d.16-10-

1577. 
10. HU A, s. A. Il, 725-1, d.d. 15-9-1564. 
11. HU A, S.A.11, 3243-51, d.d. 16-4-1603. 
12. HUA, S.A.II, 3254-2, d.d. 29-7-1591. Met dank 

aan Kees van Schaik te Houten. 
13. HUA, Not. Ut, Uoo3ao10, d.d. 3-4-1594. 
14. HUA, HvU, 228-1, d.d. 17-12-1604. Met dank 

aan Marcel Kemp te Den Haag. 
15. HUA, HvU, 227-2, d.d. 7-4-1557. Met dank 

aan Marcel Kemp te Den Haag. 
16. HUA, HvU, 227-2, d.d. 25-9-1557. 
17. HU A, Kapittel St. Marie 1293, d.d. 24-2-1561, 

30-6-1570, 25-9-1577, 25-9-1579 en 30-9-1587. 
18. HUA, Kapittel St. Marie 1050-4, d.d. 3-12-
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1560 en 1050-5 en 1050-6, d.d. 30-9-1587. 
19. HUA,Kapittel St. Marie 957-7, d.d. 28-3-

1606. Met dank aan Marcel Kemp te Den 
Haag. 

20. HUA, Kapittel St. Marie 1052, d.d. 4-1-1565. 
Met dank aan Marcel Kern p te Den Haag. 

21. HUA, S.A.11, 3466-2, d.d. 8-4-1607. 
22. HU A, S. A.11, 175-7, d.d. 18-1-1611. Met dank 

aan Marcel Kemp te Den Haag. 
23. HUA, Not. Ut, Uo12aoo9, d.d. 18-4-1627. 
24. HUA, S.A.I, 725-1, d .d. 24-1-1562. 
25. HUA, Convent Oud wijk 786, d.d.13-2-1572. 
26. HU A, dg Vleuten 2049, d .d. 14-6-1580. 
27. HU A, dg Vleuten 2049, d .d. 16-5-1580. 
28. HUA, S.A.I, 705-42, pp.137-138, d.d. 29-4-

1573. 
29. HUA, Fin.Inst. 73, d.d. 23-7-1575. 
30. HUA, Not. Ut, Uoo3aoo9, d.d. 29-10-1591. 
31. HU A, S.A.11, 3243-32, d.d. 13-12-1593. 
32. HUA, S.A.11, 3480-1, d.d.13-5-1594. 
33. HUA, S.A.11, 3606-2, d.d. 27-3-1594. 
34. HU A, S.A. Il, 3243-44, d.d . 4-9-1599. 
35. HUA, heren Montfoort 290, d.d. 5-6-1589. 
36. HU A, heren Montfoort 290, d.d. 23-11-1594. 
37. HU A, heren Montfoort 290, d.d. 28-9-1607. 
38. HU A, heren Montfoort 290, d.d. 28-7-1628. 
39. HUA, heren Montfoort 291, d.d. 24-5-1645. 

40. HUA, S.A.11, 3480-1, d.d.13-9-1605. 
41. HU A, HvU, 233-2, d.d. 24-1-1607. Met dank 

aan Marcel Kemp te Den Haag. 
42. HUA, dg Nedereind van Jutphaas 927, d.d. 

8-12-1613. 
43. W.J. Spies, 'Een familie Drost alias 

Blanckensteijn uit Jutphaas', in: het 
Blanckensteijn-Bulletin, 8 delen. 

44. Dick van Wageningen, Register van verkoop 
tienden te Woudenberg, Amerongen etc.1513-1615, 
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Kapittel van Sint Pieter te Utrecht, Amersfoort 78. Marcel S.F. Kemp, 'Parenteel Luytgen 
2001. Wouters2.', in: Utrechtse Parentelen v66r1650, 

45. HUA, dgNedereind van Jutphaas 927, d.d. Deel 1, Rotterdam 2010, pp. 35-152, zie pp. 
18-1-1580. 54-55. 

46. HU A, dg Nedereind van Jutphaas 927, d.d . 79. HU A, Not. Ut, Uo72aoo3, 25-9-1669. 
14-2-1582. 80. HUA, Not. Ut, Uo53ao17, d.d. 4-2-1675. 

47. HUA, dgNedereind van Jutphaas 927, d.d. 81. T. Oskam, 'Parenteel Cornelis Claesz., 
9-2-1602. schout van Benschop', in: Utrechtse Parentelen 

48. HUA, Not. Ut, Uo17aoo2, d.d. 28-4-1630. v66r 1650, Deel 1, Rotterdam 2010, pp. 195-288, 

49. HU A, dg Nedereind van Jutphaas 97, d.d. zie pag. 282. 
16-10-1602. 82. Kemp, 'Parenteel Luytgen Woutersz.', (noot 

50. RHCRL, dg Heeswijk 6, d.d.10-6-1629. 78), zie pag. 87. 
51. HU A, Not. Ut, Uoo4aoo2, d.d. 2-5-1608. 83. HUA, Not. Ut, Uo13aoo1, d.d. 9-8-1625. 

52. HUA, Kapittel Oudmunster 1165, d.d. 4-12- 84. HUA, Not. Ut, Uo12aoo8, d.d. 2-5-1626. 
1646. 85. CB G, coli. De Roever, verwijzing naar notaris 

53. HUA, dgNedereind van Jutphaas 928, d.d. Paulus Mathijss, d.d. 20-5-1632. Met dank 
14-10-1647. aan Marcel Kemp te Den Haag. 

54. Denis Ver hoef m.m. v. Wout Spies, 'Drie 86. HUA, Not. Ut, Uo12ao18, d.d. 29-1-1639. 
Vleutense schouten en hun nageslacht', 87. RHCRL, notarissen Montfoort 1445, d.d. 16-
in: Utrechtse Parentelen v66r 1650, Deel 3, 4-1640. 
Rotterdam (naar verwachting) 2012. 88. HUA, Not. Ut, Uo21ao12, d.d. 24-5-1645. 

55. M. S.F. Kemp, 'De oorsprong van het 89. HUA, Not. Ut, Uo21ao11, d.d.14-9-1644. 
adellijke geslacht De Wijkerslooth', in: De 90. HUA , Not. Ut, Uo2iao12, d.d. 22-9-1645. 
Nederlandsche Leeuw 105 ( 1988), pp. 101-146, zie 91. HUA, Not. Ut, Uo21ao13, d.d. 21-2-1646. 
pp. 123-124. 92. H.S. van Lennep, 'Vragen en antwoorden: 

56. RHCRL, sg Montfoort 24, feb. /mrt. 1580. de Sweeringe', in: De Nederlandsche Leeuw 84 

57. HUA, dg Vleuten 2051, d.d. 11-7-1618. (1967), pag.192. 
58. HU A, dg Vleuten 2043, d.d. 17-6-1627. 93. J. H. van Mossel veld, 'Vragen en antwoorden: 

59. RHCRL, dg Heeswijk 6, d.d. 10-6-1629. de Sweeringe (lees: de Swesering)', in: De 
60. HU A, dg Vleuten 2051, d.d. 15-6-1631. NederlandscheLeeuw 84 (1967), pag. 252. 
61. HU A, Not. Ut, Uo19coo3, d.d.12-4-1632. 94. A. Pastoors, 'Vragen en antwoorden: de 
62. HU A, Kapittel Oudmunster 551. Swesering', in: De Nederlandsche Leeuw 84 

63. HU A, Kapittel Oudmunster 1165, d .d. 31-10- (1967), pp. 358-359. 
1654. 95. W.A. Wijburgjr., 'Vragen en antwoorden: 

64. W.J. Spies, 'De erfgenamen van van Sweringe (lees: van Sweserengh)', in: De 
Bartholomeus van Vloten', in: De Nederlandse/ie Leeuw 87 ( 1970 ), pp. 171-174. 
NederlandscheLeeuw 115 (1998), pp.191-219 en 96. Willem Frijhoff en Rob van Drie, 

325-342, zie pp. 338-339. 'Het wapenboek van de Nederlandse 

65. Spies, 'De erfgenamen van Bartholomeus studenten vereniging te Angers, 1614-1617', 
van Vloten', (noot 64), zie: pp. 331-333. in:Jaarboek CBG (1990), pp. 115-148, zie pag. 

66. HUA, S.A.II, 3480-1, d.d. 24-5-1617. 135. 
67. HUA, Not. Ut, Uo22ao11, d.d. 6-3-1639. 97. J. Heniger, 'De Roos onder de Linden', in: 
68. HUA, S.A.II, 3480-1, d.d. 31-7-1639. Jaarboek Oud Utrecht(1974), pp. 64-95. 
69. RHczou, dg Houten 791, d.d . 29-3-1647. 98. HUA, S.A.11, 3243-93, d.d. 30-4-1624. 
70. HUA, Not. Ut, Uo2iaoo7, d.d.14-9-1639. 99. HUA, S.A.11, 3243-137, d.d. 23-6-1646. Met 
71. HUA, Not. Ut, Uo56aoo5, d .d. 25-7-1668. dank aan Marcel Kemp te Den Haag. 
72. RHczou, dg Schonauwen 1857, d.d. 6-8- 100. HUA, Not. Ut, Uo21ao13, d.d.17-9-1646. 

1669. 101. HU A, Not. Ut, Uo21ao19, d.d. 17-6-1652. 

73. HUA, Not. Ut, Uo2oaoo2, d.d.12-5-1641. 102. HUA, S.A.11, 3243-160, d.d. 6-6-1663. 

74. HUA, Not. Ut, Uoo3aoo9, d.d. 29-10-1591. 103. HUA, S.A.11, 2942, d.d. 6 en 10-3 en 2-4-1666. 

75. HUA, Domkapittel 1236, d.d.13-5-1620. 104. HUA, S.A.11, 3243-163, d.d. 17-11-1666. 
Met dank aan Ad van Bemmel te Wijk bij 105. HUA, Not. Ut, Uo21ao30, d.d.14-8-1666. 
Duurstede en Marcel Kemp te Den Haag. 106. HUA, Not. Ut, Uo21ao33, d.d. 8-5-1669. 

76. HUA, S.A.II, 3480-1, d.d. 16-11-1632. 107. Archief Rijksuniversiteit Utrecht 876, d.d. 

77. HUA, S.A.II, 3480-1, d.d. 15-7-1657. 27-9-1671. 
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108. R.-k. doopregister Culemborg, febr. 1678. 
109. HUA, Not. Ut, Uo3iao12, d.d. 27-5-1667. 
110. HUA, Not. Ut, Uo22ao21, d.d. 18-5-1650. 
111. HUA,Not. Ut, Uo34aoo2, d.d. 3-3-1651. 
112. HUA,Not. Ut, Uo34aoo3, d.d. 13-4-1652. 
113. HUA, Not. Ut, Uo3iao11, d.d. 5-5-1666. 
114. HUA, Not. Ut, Uo21boo1, d.d. 28-6-1658. 
115. HUA, Not. Ut, Uo55aoo1, d .d . 3-10-1665. 
116. HUA, S.A.11, 2244-89, d.d. 7-3-1641. 
117. HUA, Not. Ut, Uo36aoo1, d.d. 7-3-1646. 
118. HU A, HvU, 252-65, dossier C132, d.d. 16-7-

1651. 
119. HUA, HvU, 188-18, d .d . 20-12-1651. 
120. HUA, Not. Ut, Uo36aoo7, d.d.13-1-1653. 
121. HUA, Not. Ut, Uo36aoo8, d.d. 8-2-1654. 
122. HUA, S.A.11, 1385-6, d .d. 2-4-1656. 
123. HUA, Not. Ut, Uo22ao27, d.d.10-6-1657. 
124. HUA, Not. Ut, Uo47aoo2, d.d. 2-8-1654. 
125. HUA, Not. Ut, Uo31aoo8, d.d. 16-4-1661. 
126. HUA, Not. Ut, Uo21ao29, d .d . 13-4-1664. 
127. HUA, S.A.11, 3480-1, d .d. 17-5-1664. 
128. HUA, Not. Ut, Uo56aoo8, d .d . 22-3-1672. 
129. HUA, Not. Ut, Uo2oaoo2, d.d.12-5-1641. 
130. HUA, HvU, 227-3, d .d . 3-10-1622. 
131. RHCZOU, SBWbD,368-1. 
132. RHczou, SB WbD, 51. Zie ook: idem, 527. 
133. RHCZOU, SB WbD, 51E, d.d. 24-3-1645. 
134. RHCZOU, SG WbD, 51, d.d. 30-6-1646. 
135. RHCZOU, SG WbD, 51, d .d.17-12-1647. 
136. HUA, StvUt, 264-26, d.d.10, 17 en 24-4-1621. 
137. HUA, HvU, 227-4, d.d. 7-2-1633. 
138. HUA, Not. Ut, Uo15aoo2, d.d. 24-2-1636. 
139. Vergelijk: J. H . van der Grient, 'Het Utrechts

Wageningse geslachtJunius in de 17' eeuw', 
in: Gens Nostra 37 (1982), pp. 401-410, ald. pp. 
406-407. 

140. Dolly Verheijen-Vernooij, Het geslacht 
Verno(o )ij. Een familie uit Wijk bij Duurstede, 
Bladel 1999, pp. 20-21. 

141. RHczou, Not. WbD, 2491, d .d . 28-8-1625. 
142. RHCZOU, Sg WbD, 53, d.d. 21-9-1660. 
143. RHCZOU, Sg WbD, 53, d .d. 25-9-1660. 
144. RHczou, Not.WbD, 2497, d .d . 25-3-1661. 
145. RHczou, Not.WbD, 2498, d.d. 30-9-1662. 
146 . R H czou, Not.WbD, 2 4 98, d .d . 8-4 -1666. 

147. RHCZOU, SG WbD, 80, d.d. 29-4-1667. 
148. RHczou, Not.WbD, 2499, d.d. 6-2-1668. 
149. RHCZOU , SG WbD, 34, d.d. 31-7-1668. 
150. RHczou, Not.WbD, 2499, d.d.17-10-1671. 
151. RHCZOU, SG WbD, 34, d .d. 26-2-1678. 
152. HUA, HvU, 226-4, d.d. 3-9-1682. 
153. Vergelijk: C.A. van Burik, 'De oudere 

generaties Vosch (Vosch van Avesaet) te Wijk 
bij Duurstede', in: Gens Nostra 45 (1990), pp. 
553-558, aldaar pag. 555. 
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154. Verheijen-Vernooij, (noot 140), pag.12. 
155. RHCZOU, SG WbD, 89, d.d. 11-7-1638. 
156. RHczou, SG WbD, 19, d.d. 2 en 23-10-1638. 
157. RHCZOU, Sg WbD, 50, d.d. 16-3-1640. 
158. HUA, Not. Ut, Uo21aoo8, d .d. 20-6-1640. 
159. RHCZOU, SG WbD, 51, d.d.16-12-1641. 
160. RHczou, Not.WbD, 2494, d.d . 8-3-1649. 
161. RHCZOU, SG WbD, 52, d.d. 1-12-1658. 
162. RHCZOU, SG WbD, 80, d.d. 25-7-1664. 
163. RHCZOU, SG WbD, 53, d .d . 22-6-1669. 
164. RHCZOU, SG WbD, 55, d.d. 17-11-1684. 
165. RHCZOU, SG WbD, 34, d.d. 23-10-1677. 
166. RHczou, Not. WbD, 2511, d.d. 15-3-1698. 
167. RHCZOU, SG WbD, 27, d.d. 4-5-1680. 
168. RHCZOU, SG WbD, 55, d.d. 17-11-1684. 
169. RHczou, Not.WbD, 2503, d.d. 30-4-1688. 
170. RHczou, Not.WbD, 2504, d.d. 20-3-1692. 
171. RHczou, Not.WbD, 2503, d.d.12-2-1689. 
172. HUA, Not. Ut, U118aoo1, d .d. 1-3-1690. 
173. RHczou, Not.WbD, 2507, d.d. 12-4-1693. 
174. RHczou, Not.WbD, 2510, d .d . 14-4-1697. 
175. HUA, Not. Ut, Uo93ao40, d.d. 11-6-1701. 
176. HUA, Not. Ut,U143aoo1, d.d. 22-5-1706. 
177. RHczou, Not. WbD, 2516, d.d. 9-12-1707. 
178. RHczou, 56, d .d . 21-12-1707. Zie ook: 

RHCZOU, SG WbD, 125, d.d. 21-12-1707. 
179. RHCZOU, SG WbD, 57, d .d. 11-5-1724, 11-5-

1724, 31-12-1725, 1-5-1726. 
180. Verheijen-Vernooij, (noot 140), pag. 22. 
181. RHczou, Not.WbD, 2497, d.d. 15-11-1661. 
182. RHCZOU, SG WbD, 80, d .d.12-3-1666. 
183. RHczou, Not.WbD, 2499, d.d. 26-7-1671 en 

idem SG WbD, 54, d.d. 4-10-1671. 
184. Rttczou, Not.WbD, 2500, d.d. 20-9-1675. 
185. HUA, HvU, 236-2, d.d. 4-9-1676. 
186. HUA, HvU, 154-21, d.d. 19-2-1677. 
187. HU A, Collectie Handschriften, 495-3, d.d. 

25-3-1663. Het betreft een akte opgemaakt 
door notaris Jacob van Bijler, wiens 
protocollen verloren zijn gegaan. 

188. HUA, Kapittel StJan Baptist, 4, d.d. 25-6-
1667. Zie ook: RHCzou, SG WbD, 82, d.d. 
22-3-1686 en HUA, HvU, 227-6, 1691-5-26. 

189. RHczou, SG WbD, 81, d.d. 10-9-1678. Zie 
ook: id e m , 8 2 , d .d . 22-10-1685 . 

190. HU A, Domkapittel, 2118-1-a. 
191. HU A, HvU, 154-27, d.d.17-7 en 25-9-1682. 
192. HUA, Not. Ut, Uo82ao10, d.d. 3-10-1685. 
193. HUA, Not. Ut, U112aoo1, d .d . 23-11-1695. 
194. RHCZOU, SBWbD, 236. 
195. RHCZOU, SG WbD, 81, d.d. 9-12-1679. 
196. HUA, HvUt, 226-4, d.d.10-5-1680. 
197. RHczou, Not. WbD, 2502, d.d. 1-8-1682 (2x). 
198. HUA, Not. Ut, Uo93ao33, d.d. 2-8-1697. 
199. HUA, StvUt, 265-4, d.d. 18-3-1676. 
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200. HUA, StvUt, 265-4, d.d. 6-9-1676. 
201. HUA, StvUt, 264-91, d.d. 20-4-1686. 
202. HUA,StvUtr, 264-97, d.d. 30-9-1692. Met 

dank aan Ad van Bemmel te Wijk bij 
Duurstede. 

203. RHczou, Not.WbD, 2500, d.d.10-6-1677. 
204. RHCZOU, SG WbD, 35, d.d. 29-5-1693. 
205. HUA, Not. Ut, Uo93ao30, d.d. 16-5-1696. 
206. HUA, Not. Ut, Uo93ao40, d.d. 11-6-1701. 
207. RHCZOU, SG WbD, 54, d.d. 9-6-1671. 
208. RHCZOU, SG WbD, 81, d.d. 25-4-1679. 
209. RHczou, SG WbD, 55, d.d . 17-7-1694 en 18-

6-1695. 
210. RHczou, SG WbD 125, d.d. 18-6-1695. Zie 

ook: idem, d.d. 29-5-1694. 
211. RHczou, Ewout en Elisabethgasthuijs, 32, 

d.d . 20-12-1702. 
212. RHCzou, Not.WbD, 2522, d.d. 25-7-1720 en 

idem, SG WbD, 57, d.d. 25-7-1720. 
213. RHczo u, Herv. Gem. WbD, 174, 1680-1681. 
214. RHczou, Herv.Gem.WbD, 174, 1681-1682. 
215. RHCzou, Herv.Gem.WbD, 174, 1682-1683. 
216. HUA, Not. Ut, U13oaoo1, d.d. 30-7-1701. 
217. RHCZOU, SG WbD, 23, d.d. 31-10-1702. 
218. HU A, Not.WbD, U112aoo2, d.d. 30-12-1702. 
219. RHCzou, Not.WbD, 2532, d.d. 25-6-1717. 
220. RHczou, Not.WbD, 2523, d.d. 18-2-1724. 
221. RHczou, Not.WbD, 2530, d.d. 23-4-1704 en 

idem, SG WbD, 56, d.d. 7-4-1706. Zie ook: 
idem, 125, d.d. 21-5-1704. 

222. RHCZOU, SG WbD, 57, d.d. 22-12-1712. 
223 . RHczou,Not.WbD, 2520,d.d. 7-2-1715. 
224. RHczou, Not.WbD, 2518, d .d . 19-11-1710. 
225. RHczou, Not.WbD, 2526, d.d. 30-1-1732. 
226. RHCZOU, Not. WbD, 2533, d .d. 28-1-1725 en 

idem, 2524, d.d. 26-7 en 18-8-1726. 
227. HU A, Not. Ut, U151aoo1, d.d. 23-2-1715. 
228. HU A, Not. Ut, U137ao10, d.d. 20-4 en 29-6-

1720. 
229. RHCZOU, SG WbD, 57, d.d. 31-10-1721. 
230. RHczou, Not.WbD, 2523, d.d . 28-4-1723 (2x) 

en idem, SG WbD, 57, d.d. 21-7-1723. 
231. RHCZOU, SG WbD, 58, d .d. 16-5-1738. 
232. HUA, Not. Ut, U139ao11, d.d. 24-4-1723. 
233. RHczou, Not.WbD, 2523, d.d. 28-4-1723. 
234. HU A, Not. Ut, U139ao14, d.d.12-1-1726. 
235. RHCZOU, SG WbD, 58, d.d. 20-12-1726. 
236. RHczou, Not.WbD, 2525, d.d. 2-2-1730. 
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