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De familie Van Wickevoort (deel 1) 
 

WIEBE VAN IJKEN 

Onder de grootgrondbezitters in Eemnes aan  het begin van de  
18e eeuw bevonden zich leden van de Amsterdamse familie  
Van Wickevoort. Ze kwamen uit een familie van zijdehandelaren en 
met het in de handel vergaarde kapitaal konden ze het zich  
veroorloven om naast hun woningen in Amsterdam ook een  
buitenhuis op het platteland  als zomerverblijf te onderhouden. 
Zo kwam deze familie er toe om eerst in Baarn en later in Eemnes 
een zomerresidentie te vestigen waarvan er één uitgroeide tot de 
buitenplaats “Eemlust” op Wakkerendijk 132 in Eemnes. 
Gaandeweg breidden hun bezittingen in Eemnes zich zodanig uit 
dat ze zich ook een plaats verwierven in het bestuur van o.a. het 
Waterschap van Eemnes.  
Dit is het eerste in een serie van twee artikelen. In deze aflevering 
wil ik wat meer achtergrondinformatie geven over het voorgeslacht 
van de leden van de familie Van Wickevoort, die in Eemnes en 
Baarn woonden. 
 
 
De familie Van Wickevoort komt van oorsprong uit Antwerpen. De naam Van 
Wickevoort werd toen ook wel op zijn Frans geschreven als De Wicquefort. De 
oudste tot op dit moment gevonden gegevens gaan terug op de lutheraan Jan van 
Wickevoort die zich, enige tijd na de inname van Antwerpen op 27 augustus 1585 
door de Spaanse troepen van de Hertog van Parma, vanuit de Zuidelijke Nederlan-
den in Amsterdam vestigde. Na de val van Antwerpen waren 30.000 van de 
83.000 inwoners naar voornamelijk Duitsland en Engeland vertrokken. Van hieruit 
keerden velen terug naar de Verenigde Republiek die een actief immigratiebeleid 
voerde om door het geven van voordelen rijke en vakbekwame zuiderlingen te be-
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wegen zich in de Noordelijke Neder-
landen te vestigen. Jan van Wickevoort 
liet zich dan ook in 1590 als poorter 
van de stad Amsterdam inschrijven. Op 
23 juni 1593 werd bij notaris Heylinc 
in Amsterdam zijn testament opge-
maakt. Hierin werd hij zijdekoopman 
genoemd. Hij woonde toen in Amster-
dam in het huis “’t Moorken” en begun-
stigde zijn halfzusters Janneken van 
Wickevoort uit Leuven en Neeltgen van 
Wickevoort uit Antwerpen ieder met 
25 gulden. Zijn jongste zoon Gaspar (of 
Jasper) van Wickevoort erfde zijn por-
tret met als onderschrift psalm 103 die 
spreekt over de kortheid van het leven 
en de broosheid ervan. Bij het opma-
ken van het testament werd hij ziek ge-
noemd. Hij zal dan ook wel niet lang 
hierna zijn overleden. Op 21 januari 

1594 werd in de Oude Kerk van Amsterdam een Jan Vinckevoort begraven. Moge-
lijk dezelfde als de hier genoemde Jan van Wickevoort. 
 
 
JASPER (GASPAR) VAN WICKEVOORT 
 
Zijn jongste zoon Gaspar de Wicquefort of Jasper Jansz van Wickevoort werd op 
14 december 1564 in Antwerpen geboren. Hij is in 1590 met zijn vader van  Ant-
werpen naar Amsterdam gekomen  en trouwde daar op 11 oktober 1591 met Cat-
harina Jorisdr Rentorp. Waar hij direct na zijn huwelijk ging wonen, is niet bekend 
maar een paar jaar later, op 3 april 1598 kocht hij van Jan Braemsz. het huis “De 
Kleine Wolf” met een tuin aan de Warmoesstraat. Op 20 december 1603 werd hij 
ingeschreven in het poorterboek van Amsterdam. 
 
“Jasper was koopman op Rusland en werkte nauw samen met Lodewijk, Marijn, 
Joris en Josua Rentorp. Joris Rentorp en zijn vrouw Catalina Marijns  kregen min-
stens vier kinderen. Hun oudste dochter Catharina Rentorp, was in 1591 in Am-
sterdam getrouwd met Jasper Jansz van Wickevoort. Hij werd op 14 december 

Schilderij van Abraham van Wickevoort (1606–
1682) zoals te zien is in de gevangenpoort in 
Den Haag, met rechts bovenaan het wapen van 
de familie Van Wickevoort. 
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1564 geboren in Antwerpen. Dit huwelijk had alle kenmerken van een typisch 
Antwerpse koopmansverbintenis. De echtgenote was tien jaar jonger dan haar 
man”  
De Rentorps en ook Jasper van Wickevoort waren overtuigde lutheranen. In 1598 
werd Jasper van Wickevoort als diaken van Lutherse Kerk van de “Gemeente van 
de confessie van Augsburg” in Amsterdam genoemd.1 
In 1604 werd zijn schoonvader Joris Rentorp, samen met nog drie anderen, omwil-
le van hun geloof kortstondig uit Amsterdam verbannen. 
 
In Amsterdam was de handel op Moskou aanvankelijk in handen van Joris Ren-
torp. Daar kwam in1607 een einde aan toen op de beurs het gerucht de ronde 
deed dat hij failliet zou zijn. Het gerucht bleek waar te zijn en in september 1607 
werd Joris wegens onvoldoende middelen gedwongen om zijn eigendommen over 
te dragen aan zijn schoonzoon Jasper van Wickevoort. In ruil daarvoor stelde Jas-
per zich garant voor de schulden van zijn schoonvader. Jasper van Wickevoort 
was rijk. In 1613 bestond alleen de nalatenschap van zijn vrouw al uit 420.000 
gulden. Vanaf 1607 hadden Jasper van Wickevoort en Lodewijk Marijn de formele 
leiding over het handelsgezelschap op Rusland.  
 
Jasper van Wickevoort was ook één van de participanten in de zijdecompagnie. 
De oprichting rond 1625 van een zijdecompagnie was een initiatief van een aantal 
Amsterdamse kooplieden omdat een eerdere poging om via Rusland de handel in 
Perzische zijde te monopoliseren was mislukt. Dit ondanks een aanbevelingsbrief 
van Prins Maurits aan tsaar Michail Romanov. In 1625 werd Jasper van Wickevoort 
de Jonge als commies van de zijdecompagnie aangesteld. Hij vertrok naar de Le-
vant en kreeg als opdracht mee om zijde, galnoten en katoen in te kopen. De zij-
decompagnie bleek geen doorslaand succes. Integendeel, op een zeker moment 
gingen de zaken zo slecht dat één van de grootste geldschieters getracht heeft om 
zich zelf van het leven te beroven. De indruk bestaat dat de zijdecompagnie aller-
lei leveringsbeloften had gedaan die ze vanwege een tegenvallende aanvoer  niet 
na kon komen. De daaruit voortvloeiende schadeclaims en de hoge verwervings-
kosten zouden de compagnie rond 1629 te veel zijn geworden. 
 
Jasper investeerde zijn geld ook in een landaanwinningsproject van de Zeeuwse 
waterbouwkundige Cornelis Vermuyden (1590-1677) die de Nederlandse water-
bouwtechnieken introduceerde in Engeland en een aanvang maakte met de droog-
making van het veengebied The Fens in East Anglia. Samen met zijn zoons Johan-
nes, Joachim en Jasper de jonge kocht Jasper van Wickevoort op 9 maart 1632 van 
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Stamboom van de familie Van Wickevoort (de Wicquefort). 
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Philibarto Vernatti, ridder en edelman 
van de koning van Engeland 400 akker 
land. Het waren vennen die droogge-
maakt zouden worden. Dit voor een 
prijs van 5 pond en 10 schellingen per 
akker. Er ontstond echter een geschil 
over de betaling en de overdracht waar-
door het nog een aantal jaren duurde 
voordat er met de ontginningen kon 
worden begonnen. In juni 1636 werd 
er uitspraak gedaan over het geschil en 
op 17 juni 1638 vond eindelijk de 
overdracht plaats.2 
 
Naast de handel die hij dreef op voor-
namelijk het Oostzeegebied en de Mid-
dellandse Zee was hij ook assuradeur 
voor schepen die niet onder zijn naam 
uitvoeren. Hiervoor werd er door een 
aantal rijke kooplieden uit Amsterdam 
gezamenlijk een overeenkomst opge-
steld waarin de financiële risico’s van 
de vaart werden verzekerd tegen een 
afgesproken vergoeding. Als een vaart 
ongelukkig verliep, doordat  het schip 
verging of gekaapt werd, konden er 
problemen ontstaan bij de financiële af-
wikkeling hiervan en werd er een akte 

bij de notaris opgemaakt waarin de omstandigheden werden vastgelegd om bij 
een rechtszaak als bewijs te kunnen dienen.3 
 
Uit de archieven blijkt ook dat Jasper van Wickevoort, ondanks zijn vele geld, niet 
snel van betalen was. Eerder zagen we al de problemen met de financiering van de 
landaanwinning in Engeland en de uitbetaling van verzekeringsgelden. In 1627 
kreeg hij onenigheid met  Matheus van Kessel uit Hamburg over een partij goede-
ren uit Moskou die in Amsterdam aan Jasper van Wickevoort verkocht zouden 
worden.  
Toen Van Kessel Jasper van Wickevoort later in Antwerpen van de beurs zag ko-

Het wapen van Johan van Wickevoort op een 
landkaart van Thüringen uit 1625 met een op-
dracht van de Amsterdamse kaartmaker Blaeu 
aan Joachim de Wicquefort en de Hertog van 
Saksen. 
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men, liet hij hem in gijzeling nemen 
totdat de situatie was opgelost.4 
 
Uit het huwelijk van Jasper van Wicke-
voort en Catharina Rentorp werden mi-
nimaal twaalf kinderen geboren. De 
kinderen werden gedoopt in de Luther-
se kerk in Amsterdam. In de doopboe-
ken van de Lutherse kerk werd de 
naam van de moeder niet genoemd. 
Maar op 8 augustus 1613 verklaarde 
Jasper voor de weeskamer van Amster-
dam dat: 
“Den 8 augusti 1613 heeft Jasper van 
Wickevoort, coopman, bewesen zijn 
zeven kinderen als: Jan, out 20 jaer, 
Joachim, 17 jaer, Samuel, 16 jaer, Jas-
per, 14 jaer, Maria, 9 jaer, Abraham,  
7 jaer, Jacob 4 jaer, daer moeder aff 
was Catharina Rentorp, voor elk van 
hen de som van 28 dusent gulden van 
hun moeders erfdeel.” 
 
Nadat Catharina Rentorp op 18 oktober 
1611 overleden was, hertrouwde Jasper 
ca. 1613 met Margriet Bosschaerts de 
weduwe van Cornelis van Beseler. Uit 
dit huwelijk zijn nog twee kinderen ge-
boren: Cornelis geb. 1614 (overleden 
te Napels) en Catharina geb. 11 maart 
1616 en overleden in 1661. Catharina 
trouwde in 1638 te Amsterdam met Va-
lerius Rover. Joost van den Vondel heeft rond 1636 een gedicht voor een aanbid-
der van Catharina gemaakt met de Mooie titel: “GEBOORTEKRANS Voor de jongk-
vrou KATERINE VAN WICKEVORT” 
 
Jasper is blijkbaar verhuisd, want bij het overlijden van zijn tweede vrouw Mar-
griet Bosschaerts in 1632 woonde hij: “Op de Oost Indische graft by 't Ruslandt in 

GEBOORTEKRANS 
Voor de jongkvrou 
KATARINE VAN WICKEVORT 
 
O kransken, uw geluck weeght over: 
Geensins om dat de goude lover 
En zijde bloem u cieraat streckt; 
Maar om dat ghy het hair bedeckt 
Van d’eelste bloem der lentbloemen, 
Om wie van haar geluck zou roemen 
Dees hant, zoo ’t Venus daar toe broght, 
Dat zy dees bloem eens plucken moght, 
Waar op een drom van vryers loncken. 
Wat baat de bloem, dat zy blijf proncken 
Vergeefs op haren groenen struick? 
Men looft de dingen om ’t gebruick. 
Gepluckte roos kan ’t hart verquicken, 
Dat in zijn flaauwte scheen te sticken. 
Wat ’s aangenamer dan de lent? 
Doch eer met ’t merckt loopt zy ten end. 
Wat baat de bloem den dauw te slorpen? 
Zy is ’t verwelcken onderworpen. 
Bedocht dit schoone Katharijn, 
Die, boven zon en zonneschijn, 
Verblijt alle oogen, die haar minnen; 
Zy zou haar al te schuwe zinnen, 
Als een gezeggelicke Maaght, 
Op hem, die trouwe liefde draaght, 
Eens zetten, en met gunstige ooren 
Naar zijn gebeên en klaghten hooren; 
Eer haar de lentetijt ontschoot. 
Wat eenzaam leeft is levend doot. 
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Amsterdam”. Op 23 december 1634 is Jasper van Wickevoort begraven. Er werd 
toen 15 gulden betaald voor het luiden van de kerkklokken wat zou kunnen bete-
kenen dat Jasper aan het eind van zijn leven katholiek is geworden. In zijn testa-
ment van 20 mei 1634 had hij al aangegeven begraven te willen worden in de 
Nieuwezijds Kapel in het graf waar ook zijn eerste vrouw Catharina Rentorp werd 
begraven.5 Zijn erfgenamen waren zijn kinderen, behalve zijn “ongehoorsame” 
zoon Abraham van Wickevoort die maar ƒ 300,- per jaar kreeg omdat hij in de 
voorgaande jaren al zoveel geld gekost had !, waarop Abraham besluit om deze er-
fenis niet te accepteren. De erfenis van Jasper zorgde voor de nodige onrust bin-
nen de familie. Zodanig dat er op 30 januari 1635 bij notaris Verheij in Amster-
dam een overeenkomst werd vastgelegd waarin de erfgenamen van Jasper van 
Wickevoort: “om niet meer tegen elkaar met eenige injureuse, (beledigende) 
scheld ofte lasterwoorden uyt te vaeren op verbeurte van 25 gulden ten behoeve 
van de armen onser Lutersen gemeente alhier” en werden Andries Pels en Willem 
van Dalen, hun goede bekenden, gevraagd om als scheidsrechter op te treden bij 
de verdeling van de boedel.6 
 
 
JOACHIM VAN WICKEVOORT 
 
Eén van de zonen van Jasper van Wickevoort was de in 1596 geboren Joachim van 
Wicquefort. Hij was bankier, zijdekoopman in de Warmoesstraat en diplomatiek 
agent voor Bernard von Saxen-Weimar en heeft als zodanig een rol gespeeld in de 
onderhandelingen die leidden tot het beëindigen van de dertigjarige oorlog. 
Hij was hierna sinds november 1639 resident bij de Zeven Provinciën van Amalia 
Elisabeth van Hanau-Münzenberg, landgravin van Hessen-Cassel en bleef geduren-
de 20 jaren in die betrekking. 
Ook correspondeerde hij met Christina van Zweden. Zij was koningin van Zwe-
den van 1632 tot 1654.7 
 
Joachim handelde samen met zijn broers en compagnons Johan en Casper van 
Wickevoort op Noorwegen en Denemarken. Dit blijkt o.a. uit een machtiging die 
zij in 1636 gezamenlijk verstrekten aan Dirck Verster, wonende te Bergen in 
Noorwegen om namens hen vorderingen te innen.8 Wat later koopt hij samen met 
Paulo de Wilhelm 18.961 pond kruidnagelen van Jochem Pieters,wonende te Ko-
penhagen en vertegenwoordiger van de Oost-Indische Compagnie in Denemarken 
voor een bedrag van 47.402 guldens en 10 stuivers. 
Hij handelde ook met Alhonse de Lopez de adviseur van kardinaal Richelieu. In 
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1636 heeft hij aan hem 20.000 kilo buiskruit, 600 musketten en één veldkanon 
verkocht.9 
 
Joachim was in 1623 gehuwd met Anne Bosschaert (1601-1649) de dochter van 
Diederick Bosschaert, laken- en tierentein-koopman uit Hamburg en Catharina 
Schellinck.10 Anne Bosschaert was een achternicht van de dichter en historicus Pie-
ter Corneliszoon Hooft. Joachim had ook vriendschappelijke betrekkingen met 
Constantijn Huygens, Caspar Barlaeus en Joost van den Vondel, die in 1640 zijn 
spel Jozef in Dothan opdroeg  aan Joachim van Wickevoort, Ridder, Raad en Resi-
dent van Haar Hoogheid van Hessen. Hij maakte deel uit van de beroemde 
“Muider Kring” die bijeenkwam bij P.C. Hooft op het Muiderslot. Hij was ook een 
liefhebber van kunst en een verzamelaar van naturalia, schelpen, en schilderijen. 
In een brief van 4 december 1634 aan W. Geleijnsz., de commandant van een 
vloot van VOC schepen, heeft Joachim van Wickevoort een notitie opgenomen, 
waarin hij vermeldt welke Oost-Indische goederen het meest wenselijk zijn om 

Testament van Joachim van Wickevoort, ridder in de Orde van St. Michel. 
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naar Nederland te importeren. Hierin worden ook “Schoone Curieuse Schilderij-
kens” genoemd. In 1631 woonde Joachim van Wickevoort op de hoek van de Pa-
penburchsteech en betaalde een belasting van 180 gulden. Joachim de Wicquefort 
had ook een huis in de Nieuwe Houtstraat (of aan het Haagse Voorhout) te Den 
Haag. Hier was één vertrek ingericht met, onder andere Italiaanse en Vlaamse 
schilderijen en een ander met antiquiteiten en curiosa, zijn boekerij, zijn schilde-
rijen, zijn muntencollectie en zijn talrijke uit Indië en andere vreemde landen af-
komstige rariteiten. Zo bezat Wicquefort een vijftal Griekse boeken met tekenin-
gen van Albrecht Dürer op de eerste bladen.11 
 
Joachim was ridder in de orde van St.-Michiel en heeft, via zijn broer Abraham te 
Parijs, meegeholpen bij het verlenen van de ridderorde van St.-Michiel aan Pieter 
Corneliszoon Hooft. Hij stierf kinderloos in 1670. 
Al op 22 april 1738 hadden Joachim van Wickevoort en zijn vrouw Anna Bos-
schaert hun testament laten opmaken bij Jan Wanaert notaris te Amsterdam.12 Zijn 
broers, Jan, Samuel, Casper en zijn zuster Maria van Wickevoort werden ieder 500 
Vlaamse ponden in het vooruitzicht gesteld. Alleen zijn broer Abraham zou niets 
krijgen. De 500 Vlaamse ponden dienden te worden verdeeld onder zijn kinderen. 
Zijn halfbroer en zuster Cornelis en Catharina van Wickevoort krijgen dan elk 
1000 gulden. Ook hier komt Abraham er weer bekaaid vanaf ! Van dit testament is 
een mooi afschrift gemaakt, dat gekalligrafeerd is op een groot vel perkament en 
bewaard wordt in het stadsarchief van Amsterdam.13 
 
 
ABRAHAM VAN WICKEVOORT 
 
Een ander zoon van Jasper van Wickevoort is Abraham van Wickevoort die op 24 
december 1606 in Amsterdam is gedoopt. Hij werd in 1621 als student in de filo-
sofie in Leiden ingeschreven; in 1627 studeerde hij af. Hierna is hij waarschijnlijk 
voor korte tijd naar Parijs geweest want zijn vader maakte op 27 juli 1629 een af-
spraak met Joannis Wils een koopman in Parijs om zijn zoon Abraham in dienst te 
nemen. Hij zal hier niet lang geweest zijn want in 1635 behaalde hij de doctors-
graad in de rechten. Hij heeft als student al op grote voet geleefd want op 22 april 
1635 verkocht hij zijn hele bibliotheek aan zijn broer Joachim van Wickevoort 
voor een bedrag van 2000 gulden om een schuld te voldoen die hij bij zijn broer 
had.14 Hij had al wel zakelijke belangen weten op te bouwen zoals te lezen valt in 
een notariële akte waarin hij aan zijn broer Samuel van Wickevoort het recht op 
levering van wapens aan Hans Stuerse, kapitein onder het regiment van Josua van 
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Rantsau in dienst van de Koning van 
Frankrijk overdraagt.15 Hij vertrok hier-
na naar Parijs waar hij staatskunde stu-
deerde. Hier kwamen zijn bijzondere 
talenten ter ore van de keurvorst van 
Brandenburg die hem in 1646 tot zijn 
resident aan het Franse hof benoemde. 
Hij heeft deze betrekking tot 1659 uit-
gevoerd. Toen hij in ongenade viel van 
kardinaal Mazarin die hem er van be-
schuldigde dat hij geheime informatie 
over zijn familie en speciaal over het 
liefdesleven van Lodewijk XIV naar 
Holland overgebriefd had. Kardinaal  
Mazarin liet hem in de Bastille opslui-
ten. Een jaar later werd hij op voor-
spraak van de Brandenburgse gezant 
naar Calais overgebracht. Drie maan-
den later riep de kardinaal hem terug en beloofde hem een jaarwedde van 1000 
kronen, die hem uitbetaald werden tot aan de oorlog tussen Lodewijk XIV en de 
Staten van Holland. Hij vertrok via Calais naar Engeland en van daar naar Den 
Haag, waar hij een machtige beschermer vond in de raadspensionaris De Witt, 
met wie hij gedurende zijn verblijf te Parijs gecorrespondeerd had en die hem tot 
geschiedschrijver van Holland benoemde. In een resolutie van de Staten van Hol-
land van 2 april 1672 werd aan Abraham van Wickevoort, als historieschrijver, de 
som van drie duizend, honderd vijftig gulden (of duizend zilveren ducatons) toege-
zegd voor het schrijven van de geschiedenis van de Republiek in de periode  
1648–1651. En nog duizend gulden voor elke twee daarop volgende jaren.  
 
In 1665 was hij resident van de koning van Polen en minister van de Hertogen van 
Brunswijk-Luneburg in Den Haag. Toen de Staten van Holland in 1674 nog in oor-
log waren met Frankrijk, werd Abraham van Wickevoort beschuldigd van het stu-
ren van berichten naar Engeland, waarvan de inhoud de Prins van Oranje in een 
kwaad daglicht stelde en die strijdig waren met de belangen van de Republiek. Uit 
de correspondentie zou kunnen worden opgemaakt dat de Prins van Oranje een 
opstand in Engeland aan het voorbereiden was. Abraham had toegang tot geheime 
informatie omdat hij sinds 1666 door de Staten van Holland betaald werd om ge-
heime papieren te vertalen. Op 20 maart 1675 werd hij hiervoor op verzoek van 

Driedelig geschiedkundig werk van Abraham van 
Wickevoort. 
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de Prins van Oranje gevangen genomen, veroordeeld tot levenslange gevangenis-
straf en opgesloten in Den Haag. Er werd een speciale cel voor hem getimmerd op 
de zolder van de Gevangenpoort. Hij heeft daar tot 11 februari 1679 gevangen ge-
zeten toen hij met hulp van de dienstmeid van de cipier wist te ontsnappen. Hij 
vluchtte naar Luneburg-Celle waar hij tot Raad van de Hertog van Brunswijk-
Luneburg werd aangesteld. Twee jaar later is hij met verlof van de Staten van Hol-
land toch weer voor een korte periode teruggekeerd naar Den Haag en een jaar 
daarna op 23 februari 1682 in Luneburg-Celle overleden. 
 
Abraham van Wickevoort is beroemd geworden door het schrijven van het stan-
daardboek over het werk van diplomaten, dat invloed heeft gehad op het denken 
over diplomatie en de organisatie van ambassades.  
Hij schreef niet in de zin van wat ze zouden moeten doen, maar wat ze deden. 
Zijn boek: “L'ambassadeur et ses fonctions” (De taken van de ambassadeur) werd 
dan ook het meest gelezen handboek voor de diplomaat in de 18e eeuw. Het is in 
het Engels vertaald als “The Embassador and His Functions” en als zodanig nog  
steeds te koop in Engeland en Amerika. En er bestaat een oude Duitse vertaling uit  

Het voorblad van de Duitse uitgave van “De ta-
ken van de Ambassadeur” van Abraham van 
Wickevoort. 

Het voorblad van de veroordeling van Abraham 
van Wickevoort in 1675. 
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1682 “L’ambassadeur oder Staats-Bothschaffter und dessen hohe Fonctions”.16 
Voor zover ik heb kunnen vinden bestaat er geen Nederlandse vertaling van.  
 
Abraham van Wickevoort was in Frankrijk gehuwd met Maria Bouliou en liet een 
zoon Abraham en drie dochters na. 
 
 
 
NOTEN: 
(alle notarissen te Amsterdam, tenzij anders vermeld) 
 
1. Not. Jac. Gijsbertsz 33-155 d.d. 14-04-1598 
2. Not. Johan Verhey 788-181 d.d. 09-03-1632 

(zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Vermuyden) 
Vergl. J. Korthals Altes; polderland in Engeland. Zijn boek over Sir Cornelius Vermuyden. 

3. Not. Ed. Pels 1609-30 d.d. 09-06-1639 
In deze akte wordt o.a. Johan Schuijt als mede assuradeur genoemd. Mogelijk de broer van zijn 
schoondochter Susanna Schuijt 

4. Not. Johan Verheij 782 (map 17) 95 t/m 110 d.d. 10-12-1627 
5. Not. Johan Verheij 790-235 d.d. 20-05-1634 

Bij de opgravingen in de kapel in 2005 zijn er geen herkenbare grafstenen van de familie Van Wic-
kevoort aangetroffen. Zie: Zerken en graven in de Nieuwezijds Kapel, Amsterdamse Archeologi-
sche rapporten, Jerzy Gawronsky, AAR 7, 2007 

6. Not. Johan Verheij 791-34 d.d. 30-01-1635 
7. Deze brieven zijn nog aanwezig in het archief van Stockholm onder de aanduiding Hollandica 30 

en 333 
8. Not. J. Verheij 793 d.d. 18-08-1636 
9. Not, Benedict Baddel 950-588 en 608 d.d.12-11-1636 en  21-11-1636 
10. Not. J. Verheij 791-38 d.d. 30-01-1635 

Anne Bosschaert wordt ook wel genoemd als Anna de Wilhelm, een zuster van Mr. David 
Le Leu de Wilhelm, zwager en amtgenoot van Huygens en dochter van George le Leu de 
Wilhelm en Aegidia van Opalphens. of als de dochter van Arent (of Arnout) van Erp en 
Gertruyd Willems. 
De verwantschap van P.C. Hooft met Joachim van Wickevoort loopt over zijn vrouw Anna 
Bosschart en Leonora Hellemans: 
Cornelis de Renialme, tr. Maria van den Cruyce. Hiervan o.a.: 

1 Francina de Renialme, tr. Andries Snellinck. Hiervan o.a.: 
  a Catharina Snellinck, tr. 1593 Diederick Bosschart, laken- en tiereteinkoper te  
   Hamburg.  
   Hiervan o.a.: Anna Bosschart, tr. 1623 Joachim van Wickevoort. 
  b Karel (Carlo) Snellinck. 
2 Maria de Renialme, tr. Jacob Tasso. 
3 Lanceloot de Renialme, tr. 1574 Maria de Cordes. 
  Hiervan o.a. Jan Carel de Renialme = Jan Carel de Cordes. 
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4  Geertruid de Renialme, tr. Gaspar van Surck.  
  Hiervan o.a. Susanna van Surck, tr. 1583 Arnout Hellemans.  
  Hiervan o.a. Leonora Hellemans, tr. P.C. Hooft. 

11. volgens een verslag van Charles Ogier, secretaris van kardinaal de Richelieu, die bij Joachim van 
Wickevoort op bezoek was op de terugreis van een diplomatieke reis naar Polen (22 Augustus 
1636) 

12. Not. J. Warnaertsz 656-102 (map 2) d.d. 22-04-1638 
13. Stadsarchief Amsterdam: Archief van de Eigenaren van het Huis Marquette, de Heerlijkheid Assen-

delft en het Huis Assumburg en Aanverwante Families, en van de Familie Van Limburg Stirum 
No: 231 - 1.1.2.3.1 - 367 JOACHIM VAN WICKEVOORT EN ANNA BOSCAERT. (1638 - 1 char-
ter) “Testament van Joachim van Wickevoort, ridder in de Orde van St. Michel en Anna Boscaert, 
echtgenooten, wonende te Amsterdam, westzijde Singel of Koningsgracht” 

14. Not. Johan Verheij 791-548 d.d. 27-11-1635 
15. Not. Johan Verheij 772 d.d. 11-08-1635 
16. Opvraagbaar via Google Books 

 

OPROEP 
 

Tennisvereniging Eemnes (TVE) 
 
In augustus 2012 bestaat de Tennis Vereniging Eemnes alweer 40 jaar. Het jubi-
leumjaar zal bol staan van diverse activiteiten voor verschillende doelgroepen 
binnen en buiten de vereniging. 
Eén van de activiteiten die als 1e op de agenda zal staan is een expositie die in 
samenwerking met de Historische Kring Eemnes zal worden gehouden in de 
Oudheidkamer van november 2011 tot april 2012. Daarbij zullen de gebeurte-
nissen en ontwikkelingen van de afgelopen 40 jaar aan de orde komen. 
Om goede invulling te geven aan de expositie is de organisatie op zoek naar 
oude foto’s (van het 1e clubhuis, kampioenen, speciale gelegenheden, luchtfo-
to’s) anekdotes, krantenartikelen, oude tenniskleding/rackets en andere voor 
deze expositie mogelijk van belang zijnde attributen. 
Heeft u nog één of meer van bovenstaande zaken in uw bezit die u in bruikleen 
zou willen geven om deze tentoonstelling te verrijken, dan wordt dat zeer op 
prijs gesteld. U kunt dan contact opnemen met Martin Eek, Voorzitter Tennis-
vereniging Eemnes. Tel. 035-5317135 of voorzitter.tveemnes@gmail.com. Cor-
respondentieadres is Hasselaarlaan 68, 3755AX te Eemnes. 


