
Gerard Ploos van Amstel (1617-1695)* 

Een Stichtse officier in het Staatse leger 

J. J. A. Ploos van Amstel 

Deze levensschets van Gerard Ploos van Amstel, houtvester van het land van 
Utrecht en kolonel van een Stichts regiment infanterie, vormt het sluitstuk van 
een drieluik over de Utrechtse regentenfamilie Ploos van Amstel in de zeven
tiende eeuw, een drieluik dat een indeling heeft conform de trias politica. Mr 
Adriaen Ploos van Amstel (1585-1639), de belangrijkste telg uit zijn geslacht, 
levert als politicus het element van de wetgevende macht. Zijn levensschets is 
gepubliceerd in Jaarboek Oud-Utrecht 1980. Mr Willem Ploos van Amstel 
(1608-1668), wiens levensschets in het Jaarboek van 1982 is te vinden, vertegen
woordigt als raadsheer bij het Hof van Utrecht de rechtspraak in het drieluik. 
Gerard Ploos van Amstel (1617-1695) over wie deze publicatie handelt, is een 
exponent van de uitvoerende macht. Alle drie vervullen naast de hier genoemde 
functies nog zeer uiteenlopende ambten in het Sticht. Het drieluik geeft daar
door niet alleen een beeld van een zeventiende eeuwse regentenfamilie, maar 
ook een zeker beeld van het Sticht uit die tijd. 

Een invloedrijke vader en een wilskrachtige moeder 

Gerard wordt in april 1617 in Utrecht geboren ' . Hij is de oudste in het gezin 
van mr Adriaen Ploos en de van de Veluwe afkomstige Agnes van Bijier. Zijn 
geboorte volgt acht maanden na het huwelijk van zijn ouders op 16 augustus 
1616 2. Na Gerard volgen nog negen zonen en zes dochters. De helft van deze 
kinderen sterft al jong en slechts Gerard, vier broers en drie zusters passeren 
de leeftijd van twintig jaar 3. Mr Adriaen Ploos is eveneens in Utrecht geboren 
als zoon van een brouwer, die vele jaren schepen en raad in de vroedschap is 

*) Een woord van dank gaat naar de heer P. Tuijn, directeur van het Nederlands Jachtmuseum 
in Doorwerth, drs J. P. C. M. van Hoof en drs J. A. M. M. Janssen van de Sectie Militaire 
Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht te Den Haag en naar jhr G. Ploos van Amstel uit 
Middelburg voor hun inbreng bij respectievelijk het hoofdstuk over de houtvesterij, over de mi
litaire loopbaan en de bijlage met het genealogische overzicht. Een speciaal woord van dank 
ben ik verschuldigd aan prof dr J. J. Poelhekke uit Nijmegen, die niet alleen dit artikel, maar 
ook de twee voorgaande publicaties vanuit zijn historische deskundigheid van uiterst waardevol 
commentaar heeft voorzien. 

1 Gemeentearchief Utrecht (GAU), Doop-, trouw- en begraafregisters (DTB), nr. 1, 101. Gerard 
is op 30 april gedoopt in de Jacobikerk. 

2 Ibidem, nr. 91, 316. Zij trouwen in de Geertekerk. Uit haar vorig huwelijk heeft ze een zoontje 
Jacob Foeyt van twee jaar oud, dat reeds op negenjarige leeftijd overlijdt. 

3 P. C. Bloys van Treslong Prins, Het geslacht Ploos van Amstel (Den Haag, 1911) 22-24. 
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geweest. Mr Adriaen zelf is onder meer lid van Gedeputeerde Staten, president 
van de Staten, gedelegeerde namens het Sticht in de Generaliteitsrekenkamer 
en in de Staten-Generaal. Hij behoort tot de vertrouwelingen van prins Frede-
rik Hendrik en is lid van het 'Secreet Besogne'. Via mr Adriaen Ploos bestuurt 
de prins het Sticht, waardoor hij grote invloed heeft op de benoemingen van 
raden, schepenen en burgemeesters. In 1621 wordt mr Adriaen tijdens een mis
sie naar het Franse hof door Lodewijk XIII genobiliteerd en opgenomen in de 
Orde van de Accolade, in 1629 gevolgd door een bevordering tot de Orde van 
St. Michel, terwijl Frederik Hendrik in 1634 verklaart dat mr Adriaen 'moet 
gehouden worden voor een edelman ende van adelicke afkomst, gesproten van 
ende uyt den huyse van Amstel van Mijnden' 4. Sindsdien gebruikt hij de naam 
Ploos van Amstel. 
Als goed kind van zijn oligarchische tijd zorgt hij ervoor dat zijn vrienden, fa
milieleden, kinderen en niet in de laatste plaats hijzelf in interessante en goed
betaalde politieke, bestuurlijke, militaire of andere ambten worden benoemd 
en vrijvallende prebendes aan hen worden toegewezen. Erg belangrijk hierbij 
is zijn vriendschap met Constantijn Huygens, die als secretaris van de prins een 
altijd aanwezige informant en voorspraak is. Gerard en zijn broers en zusters 
hoeven zich over hun toekomst dus geen zorgen te maken. Ook in Gerards le
ven heeft zijn invloedrijke vader een grote rol gespeeld, die nog vele jaren na 

4 Volgens Madame Claude Ducourtial, Conservatrice van het Musée National de la Legion 
d'Honneur, Parijs, is de Accolade een zeventiende eeuwse wedergeboorte van de middeleeuwse 
ridderslag. Zij veronderstelt dat de Franse koning op deze wijze personen van de protestantse 
religie begunstigde, omdat het politiek moeilijk was voor een katholieke koning om aan hen een 
normale koninklijke orde toe te kennen. De koninklijke Orde van St. Michel was min of meer 
officieel ook geopend voor buitenlandse protestanten die reeds het ridderschap verworven had
den via de Orde van de Accolade. Aan het eind van de achttiende eeuw is de Orde van St. Michel 
vaak gebruikt voor niet-erfelijke nobilitatie van wetenschappers, schrijvers, magistraten enz. 
In de negentiende eeuw is de juistheid van de adelserkenning van Frederik Hendrik uit 1634 door 
sommigen in twijfel getrokken. Vandaar dat de Hoge Raad van Adel (HRvA) en ook de minister 
van Justitie bij de behandeling van het rekest aan de koning voor adelserkenning van J. Ploos 
van Amstel uit 1854 niet alleen diens verwantschap met Adriaen Ploos van Amstel zorgvuldig 
heeft nagetrokken, maar ook de adelserkenning van Frederik Hendrik eens onder de loep heeft 
genomen (de afhandeling heeft tien jaar gevergd en tot vier maal toe heeft genoemde Ploos van 
Amstel aanvullend bewijsmateriaal moeten leveren). 
In het eindrapport van 12 maart 1864 (Algemeen Rijksarchief (ARA), Justitie, nr. 3824) komt 
de HRvA tot de conclusie dat de adelserkenning van Frederik Hendrik in de zeventiende eeuw 
daadwerkelijk effect heeft gehad voor Adriaen en Gerard alsmede voor andere takken van de 
familie. De Raad constateert dat, alhoewel Adriaen Ploos geen genealogisch materiaal schijnt 
te hebben overgelegd waaruit eenduidig bleek op welke wijze hij van welke Van Amstel van 
Mijnden afstamde, het overgelegde bewijsmateriaal, waaronder verklaringen over de verwant
schap van leden van de familie Van Amstel van Mijnden, omvangrijk te vinden. Onder meer deze 
verklaringen staan beschreven in J. B. Rietstap, Wapenboek van den Nederlandschen Adel 
(Groningen, 1887) II, 70-72. De Raad stelt zelfs 'zelden zoveele bewijzen voor zijne stellingen 
te hebben beschikbaar gehad' als Frederik Hendrik destijds. De HRvA is er van overtuigd dat 
van misleiding of bedrog van Frederik Hendrik nauwelijks sprake kan zijn geweest en stelt dat 
'in alle geval zouden misleiding daar bij gepleegd en de dolus malus door zeer overtuigende be
wijzen moeten blijken en niet op louter vermoedens moeten gegrond zijn'. 
Op 7 juli 1864 schrijft de minister van Justitie in zijn begeleidingsbrief van het eindrapport van 
de HRvA aan de koning (ARA, Kabinet des Konings 1841-1879, nr. 1498) dat 'er op het bewijs
bare der wettige afkomst uit het geslacht van Amstel van Mijnden wel het eene en andere af te 
dingen zoude mogen zijn.. . de kwestie van adeldom van zijn geslacht in den persoon van Gerrit 
Ploos van Amstel Heer van Oude Geijn uitgemaakt is'. Bij K.B. nr. 55 van 8 juli 1864 volgt de 
adelserkenning van J. Ploos van Amstel. 
Ten slotte zij vermeld dat nog steeds geen genealogisch bewijsmateriaal is gevonden waaruit on
omstotelijk blijkt dat en hoe Adriaen Ploos van Amstel uit het geslacht Van Amstel van Mijnden 
stamt. 
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diens overlijden blijft doorklinken 5. 
Omstreeks Gerards tiende jaar verhuist het gezin van Utrecht naar Den Haag 
en gaan zijn ouders vrijwel alleen nog voor de beschrijving van de Staten naar 
Utrecht. Nadat in 1633 de ridderhofstad Oude Gein is herbouwd, wordt aan 
de zomersessie een vakantie op Oude Gein vastgeknoopt. We komen Gerard 
in 1633 in Leiden tegen als hij zich op 16-jarige leeftijd laat inschrijven als 'ar-
tium liberalum studiosus' 6. Hij verdiept zich in mathematiek, fysica, militaire 
architectuur, filosofie, ethiek en letteren. Al op zijn zeventiende volgt een be
noeming door prins Frederik Hendrik tot houtvester van het Sticht. Aan de ver
vulling van dit ambt, dat hij ruim 40 jaar bekleedt, is een paragraaf gewijd. 
Zijn vader zorgt ervoor dat hij in hetzelfde jaar een militaire loopbaan bij het 
Staatse leger start als kurassier. Mr Adriaen heeft voor Gerard een politieke 
loopbaan voor ogen en ziet een korte en snelle carrière in het leger als een goede 
basis. Het worden echter 56 jaar in 'slands wapenrok. Ook aan dit aspect van 
zijn openbare leven is een aparte paragraaf gewijd. In 1637 zorgt zijn vader 
voor een kanunnikaat bij St. Pieter 7. 

Na het overlijden van mr Adriaen in 1639 verhuist Agnes van Bijier naar 'De 
Lanscroon' aan de Oude Gracht in Utrecht. Gerard is dan luitenant bij een 
compagnie kurassiers en zal niet vaak meer thuis zijn, evenmin als Engelbert 
(dertien jaar) die dan juist in Leiden is gaan studeren, zodat waarschijnlijk 
Aletta (achttien jaar), Johan (negen jaar), Catharina Margaretha (zeven jaar), 
Maria Odilia (vijfjaar) en Jacob Henric (twee jaar) mee verhuizen. Erg aange
naam zijn die eerste jaren in Utrecht niet geweest, want nadat de invloedrijke 
en niet door iedereen beminde mr Adriaen is overleden, ontlaadt de opgekropte 
oppositie zich tegen Agnes van Bijier en de overige familieleden. Zelfs herhaal
delijk persoonlijk ingrijpen van prins Frederik Hendrik en de gebundelde steun 
van de Utrechtse vrienden kan niet voorkomen dat een gecombineerde actie 
van de Ridderschap en de vroedschap van Utrecht leidt tot een onteigening van 
de hoge heerlijkheid van 't Gein en Jutphaas, die mr Adriaen enkele jaren daar
voor volledig legaal had verworven, waarmee hij echter grote afgunst bij leden 
van de Ridderschap veroorzaakte 8 . 

Deze anti-stemming spreekt ook uit enkele brieven van Agnes aan haar vriend 
en vertrouwensman Constantijn Huygens. In haar brief van september 1639, 
waarin ze zijn hulp vraagt bij de continuatie van haar buurman en verre neef 
mr Johan Pater als schepen, schrijft ze dat deze 'cosijn van ons neef de raets-
heer Ploos. . .door d'een of d'ander mocht worden den voet gelicht al soo hij 
wat na Ploos hangt'. Voor de volgende magistraatsverandering schrijft ze in 
september 1640 over hem: 'En omdat sijn Ed. aen de Ploosen verwant is heeft 
men dickwijls vyande, daerom heb ick niet na connen laeten hem te 
recommanderen' 9. Maar zelfs in 1644 is er nog oud zeer, zelfs bij Junius, de 

5 Zie over hem J. J. A. Ploos van Amstel, 'Adriaen Ploos van Amstel', Jaarboek Oud-Utrecht 
(JbOU), (1980) 43-94. 

6 Album studiosorum academiae Lugduno Batavae (Den Haag, 1875) 254, 15 juni 1633. 
7 Rijksarchief Utrecht (RAU), St. Pieter, nr. 50-4, resol. 4 mei 1637 
8 Ploos van Amstel, 'Adriaen Ploos van Amstel', 84-88. 
9 Johan Pater was schepen van Utrecht van 1634-1642 (Johan van de Water, ed., Groot Placaat-

boek vervattende alle deplacaten, ordonnantien en edicten, der Edele Mogende Heeren 's Lands 
van Utrecht (3 dln; Utrecht, 1729) III, 195). 
UB Leiden (UBL), Hss. Hug. 37-3, brief van Agnes van Bijier aan Huygens van 24 sept. 1639; 
37-5, 24 sept. 1640; 37-6, 22 sept. 1642. 
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collega-secretaris van Huygens: 'Ick heb aen mijn heer Junius niet geschreven 
want ick sorge dat sijn E. niet veel voor mij doen en sal' en wel omdat hij en 
anderen zich nog steeds beklagen over het door mr Adriaen gevolgde beleid bij 
het 'deputeren' van bestuurders. Al stelt Agnes terecht: 'Het stont aen mijn 
man niet, maer aen sijn hoocheyt' gaat ze er aan voorbij dat ervaren zal zijn 
dat mr Adriaens stem wel van groot gewicht is geweest 10. 
Agnes kan rekenen op de gunsten van Frederik Hendrik die ze opzoekt of 
schrijft, maar meestal benadert via de bemiddeling van Huygens. 'Ick bruick 
de stoutheyt aen U.E. selffs te schrijven om raet ende daet voor mijn soon' 
schrijft ze kort na mr Adriaens overlijden aan Huygens als ze verder aan de mi
litaire loopbaan van Gerard wil gaan werken. Ze vraagt hem te adviseren alsof 
het zijn eigen zoon betreft en voegt er aan toe: 'Ick ben wedevrou en aen mijn 
outste soon ten hoochste mij verlaeten, als U.E. weet' ' ' . Regelmatig gebruikt 
ze sindsdien de 'stoutheyt' om iets te verzoeken voor haar kinderen en 
familieleden 12. Als Huygens in Utrecht is, komt hij doorgaans ook in 'De 
Lanscroon' op bezoek, waarbij Agnes hem alles nog eens mondeling toelicht 
wat ze al schriftelijk heeft laten weten l 3 .De zaak waarvoor ze zich het meeste 
heeft ingezet en het frekwentst de steun van de prins heeft gevraagd is de admis
sie van Gerard tot de Stichtse Ridderschap. Het wordt een prestige zaak in opti
ma forma. 

Als Gerard in maart 1640 door Geëligeerden als kapitein wordt genomineerd, 
gebruikt men voor hem de titel jonker, hetgeen regelmatig voorkomt sinds de 
verklaring van de prins uit 1634 over de afstamming uit Van Amstel van Mijn
den. De Ridderschap erkent de beschikking van de prins echter niet en maakt 
dan ook bezwaar tegen het gebruik van de titel jonker door Geëligeerden M. 
Waarschijnlijk om de Ridderschap tot een officieel standpunt in deze te dwin
gen, dient Gerard in februari 1641 een rekest tot admissie in 15. Zoals te ver
wachten is, komt er niet spoedig een antwoord en na bijna een jaar herhaalt 
hij zijn verzoek, waarbij een aanbevelingsbrief van prins Frederik Hendrik is 
gevoegd. Op 26 januari komt de Ridderschap tot een besluit en verklaart dat 
'soo wanneer den suppliant sijn militaire charge ende canonique prebende ge-
quiteert ende verlaeten sal hebben volgens d'ordre hem te houden voor gequali-
ficeert omme mede als een riddermatich persoon in het lith der weigern, heere 

10 UBL, Hss., Hug. 37-8, brief van 24 dec. 1644. 
11 Ibidem, 37-2, brief van 23 juli 1639. 
12 Ibidem, 37-1, brief van 3 juli 1638, waarin ze gratie vraagt voor een familielid van juf. Kup, 

die voor de krijgsraad moet verschijnen en wie de doodstraf wacht; 37-4, brief van 27 aug. 1640, 
waarin ze promotie verzoekt voor de drie zonen van haar nicht Saechman, die alle drie in het 
leger dienen; 37-6, brief van 22 sept. 1642, waarin de zaken van een weeskind blijken te zijn 
geregeld; 37-8 en 37-12, brieven van 24 dec. 1642 en 23 dec. 1646, waarin ze vraagt of haar neef 
Wynant van Ommeren burgemeester van Amersfoort kan worden. 

13 Ibidem, 37-14, brief van 1 juni 1649. Om de vriendschap met Huygens te ondersteunen stuurt 
Agnes van Bijier hem af en toe geschenken. In december 1642 stuurt ze b.v. een half zuiglam 
en in maart 1645 een half zuiglam en twee koppels patrijzen, waarbij ze hem ook toewenst dat 
hij het 'met U.E. vrunden, broeder en susters met smaeck eeten, die na mij onthoud op dyns-
dach U.E. gast sullen zijn'. Als Huygens' broer in september 1642 overlijdt zendt ze een 
troostende brief en als ze in december 1645 van Gerard hoort dat Huygens het goed maakt 
schrijft ze: 'Ick heb van mijn soon den houtfester verstaen U.E. goede disposiese. . . het welck 
mij aengenaem geweest is om te hooren want ick altoos beviende U.E. goede genegenheyt tot 
mijn famielle' (37-7, 8 dec. 1642; 37-10, 1 mrt. 1645; 37-6, 22 sept. 1642; 37-11, 3 dec. 1645). 

14 RAU, Staten, nr. 232-20, resol. 11 mrt. 1640. 
15 RAU, Coll. Atteveld, omslag 432. 
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edelen ende Ridderschap beschreven ende geadmitteert te connen worden' 16. 
Hiermee is de erkenning van de verklaring van de prins uit 1634 door de Ridder
schap een feit. Gerards hart is echter in het leger en ook zijn prebende bij St. 
Pieter zal hij niet zomaar willen opgeven. Kennelijk vindt hij, en wellicht nog 
in sterkere mate Agnes van Bijier, dat de Ridderschap hem maar moet admitte-
ren zonder genoemde voorwaarden. Op 10 februari 1645 zet Agnes van Bijier 
goed in met een gesprek met de prins. 'Ick heb van desen avont dat geluck ende 
de eere gehadt zijn hoogheyt selfs te spreken en mijn saeck gerecommandeert 
om voorschrijvens U.E. bekent', meldt ze direct daarna aan Huygens. De prins 
heeft toegezegd dat Huygens tot haar 'contement' een aanbevelingsbrief zal 
opstellen en Agnes vraagt hem zich zo snel mogelijk bij de prins te vervoegen 
'om de last te ontvangen... Ick bidde U.E. toch de peine tot mijn faveur wat 
te doen schrijven' 17. De behandeling van een nieuw rekest tot admissie en de 
aanbevelingsbrief van de prins worden in de eerstvolgende vergadering van de 
Ridderschap niet behandeld met als argument het beperkte aantal aanwezi
gen 1S; in de daarop volgende vergadering schuift men de behandeling uit tot 
de eerstvolgende beschrijving van de Staten 19. Op Huygens' advies had Ge
rard de aanwezige edelen nog tot een snelle beslissing proberen over te halen, 
maar tevergeefs. Gerard weet dat men vindt dat de brief van de prins 'wel in 
acht' behoort te worden genomen nu men de prins nodig heeft in een geschil 
tussen de stad en de voorstemmende leden, en hij vreest dat door een uitstel 
van de behandeling van zijn rekest de gunstige stemming die er dan nog heerst 
zal veranderen. Hij informeert Huygens direct na afloop van de bewuste verga
dering en wil ook nog mondeling verslag uit gaan brengen: 'Mijn dessein is, of 
U.E. mogte anders goet vinden, toekomende week in Den Hage te gaen om 
U.E. van alles mondeling 't rapport te doen en daer een dach ses of acht faire 
ma petite tour' 20. 

Gerard heeft goed aangevoeld dat uitstel van de behandeling in zijn nadeel is, 
want zelfs na een 'nadere missieve... in faveur' van zijn rekest door de prins, 
besluit de Ridderschap uiteindelijk dat het verzoek 'beleeftelijck geexcuseert' 
zal worden 2 '. Gerard en Agnes leggen zich hier niet bij neer en blijven de prins 
en Huygens achtervolgen voor steun tegen de Ridderschap, die het volgens Ag
nes 'wt partijschap' tegen heeft gehouden. Er wordt weer om nog een brief van 
de prins gevraagd en Gerard gaat zelf ook nog eens met de prins spreken. De 
Ridderschap houdt echter voet bij stuk 22. 
Duidelijk zal zijn dat Agnes van Bijier weet wat ze wil en niet graag iets aan 
het toeval overlaat. Evenzeer probeert ze invloed uit te oefenen op haar kinde
ren. Gerard plooit zich gehoorzaam naar haar wensen, hetgeen bij zijn militaire 
carrière het duidelijkst naar voren komt. 

16 RAU, Staten, nr. 734-1, resol. Riddersch. 26 jan. 1642. Ruim een jaar later spreekt de vroed
schap van Utrecht als mening uit dat over adeldom en gekwalificeerd zijn alleen door de drie 
leden van de Staten gezamenlijk en niet door de Ridderschap alleen geresolveerd kan worden 
(GAU, Stad, II, nr. 121, vroedsch. resol. 2 mrt. 1643) 

17 UBL, Hss., Hug. 37-9, 10 febr. 1645. 
18 Ibidem, 37-10, 1 mrt. 1645. 
19 RAU, Staten, nr. 737-2, 12 mrt. 1645. 
20 UBL, Hss., Hug. 37-3, 25/15 mrt. 1645, brief van Gerard Ploos van Amstel aan Huygens 
21 RAU, Staten, nr. 737-2, 19 sept. 1645. 
22 UBL, Hss., Hug. 37-11, 3 dec. 1645, brief van Agnes van Bijier aan Huygens. 
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Een jong gezin op Oude Gein 

Twee dagen na haar twintigste verjaardag trouwt Anna Regina von Bodeck op 
29 februari 1648 in Utrecht met de dertigjarige Gerard 23. Haar vader Johan 
von Bodeck (1589-1650), Herr auf Gross und Klein Marwitz, Hirschfeld und 
Berghaupten, voorheen koopman en bankier in Frankfurt, stamt uit een rijke, 
adellijke Duitse familie van bankiers en kooplui. Zijn grootouders waren bij
voorbeeld de eerste miljonairs van Frankfurt. Haar moeder Susanna van Uffe-
len die dan al is overleden, stamt uit een rijke koopmansfamilie uit Ham
burg 24. De Lutherse familie Von Bodeck woont aan de Nieuwe Gracht in 
Utrecht, schuin tegenover het Paushuis. Anna Regina heeft zes broers en 
zusters 25. 
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Brief van Gerard Ploos 
van Amstel aan Constan
tin Huygens van 23 sep
tember 1647. Uit de brief 
blijkt dat Huygens tever
geefs een dienaar naar Ge-
rards huis zendt om hem 
naar de 'hostellerie La 
Place Royale' te noden. 
'La negligience de mon la-
qais, que j'avais laissé au 
logis, a esté si grande que 
me le dire a une heure la 
nuit, comme je m'allois 
metter au lict, estant desia 
de retour de ma maison 
d'Oudegein a six heurs et 
demij'. 
Koninklijk Huisarchief, 
Coll. Huygens, nr. G. 
1-8". 
Foto: idem. 

23 GAU, DTB, nr. 97, 282. 
24 W. W. van Valkenburg, 'De voorouders van Z. K. H. Claus, prins der Nederlanden', Neder-

landsche Leeuw, LXXXI1I (1966) k. 45-49. 
25 De broers en zusters van Anna Regina von Bodeck zijn: Dominicus, Herr auf Berghaupten; Bo

naventura (1624-1691), Herr auf Gülzow, Coldau, Hasenthal, landrat in Herzogtum Lauen-
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Indien Graadt van Roggen gelijk heeft met zijn stelling dat het boek Adriati-
sche Rosamund van Von Zesen uit 1645 een Stichtse sleutelroman is waarin Ge
rard en Anna Regina als verloofd stel voorkomen, dan kan aan het boek een 
bepaald beeld van haar worden ontleend. Ze wordt daar omschreven als 'sehr 
klugh und bedachtsam in allen ihren sachchen unangesähen dass sie noch über
aus jung war' en 'den wein mit speise kraut'. Eén van de aan het boek toege
voegde gedichten is opgedragen aan en gaat over de drie mooiste meisjes van 
Utrecht, waarvan Anna Regina er dan een zou zijn. In een ander vers wordt 
ze omschreven als 'keusch, from und tugend-zuchtig, schön von auss-und 
innen' 26. 
In die tijd was de afstand tussen gereformeerd en katholiek niet zoveel groter 
dan tussen gereformeerd en Luthers. En Johan von Bodeck was een goede Lu
theraan die jarenlang lid van de kerkeraad van de Evangelisch-Lutherse ge
meente in Utrecht is geweest 27. Dat het verschil in religie bij de totstandko
ming van het huwelijk een rol heeft gespeeld spreekt voor zich. Uit het feit dat 

C R A V E E N D E L A N D E \ VAN C U Y C K 
4 

Âdriaen Utiiick Gerard Ploos van \ Cornell's de Vlainingh Wdhcm van 
Amflel .€;•.,« ./7™icr<* \ « n Oud t lEoor n jK/' Steefand. 

Gerard Ploos van Amstel geleidt in 1647 een rouwpaard in de lij kstoet bij de begrafenis van prins 
Frederik Hendrik. Onderdeel van de 'Begraeffenisse van Sijne Hoogheyt Frederick Henrick' van 
Pieter Post, gegraveerd door P. Nolpe in 1651 (Muller nr. 1924). 
FotoiKHA 

berg, gehuwd met Francina van Uffelen (1635-1655); Cornelia Elisabeth; Maria, gehuwd met 
Jacob Randenrode van der Aa; Pieter Nicolaes, Herr auf Gross und Klein Marwitz und Hirsch
feld, gehuwd met Josina van Brederode; Susanna Agatha. GAU, Not. Arch., nr. U 022a022 
(Houtman), 5 okt. 1651; GAU, Stad, II, nr. 3243, 7 okt. 1665. 

26 C. C. van de Graft, 'Filip von Zesen', JbOU, (1941) 62-66; W. Graadt van Roggen, 'Quasi una 
Fantasia', JbOU, (1942) 64-84; W. Graadt van Roggen, Een Stichtsche sleutelroman uit de ze
ventiende eeuw (Utrecht, 1943) 46-49, 73-82. 

27 GAU, Evangelisch-Lutherse gemeente, nr. 18, presentielijsten kerkeraadsvergaderingen. 
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alle dochters Luthers en de zonen om en om gereformeerd en Luthers gedoopt 
zijn, terwijl het huwelijk op gereformeerde grondslag is gesloten, gecombi
neerd met het feit dat Gerard bij de huwelijkse voorwaarden belooft dat een 
zoon uit dit huwelijk Oude Gein en 't Gein zal erven, spreekt een compromis 
van religie en zakelijkheid 28. 
Na het overlijden van zijn vader, is Gerard in maart 1640 beleend met de ridder-
hofstad Oude Gein en de heerlijkheid van 't Gein alsmede met diverse andere 
rechten 29. Oude Gein ligt tezamen met een kapitale boerderij met schuren op 
een stuk grond van twee hoeven ( = 32 morgen). In de omgeving liggen nog cir
ca 60 morgen aan landerijen, die dan nog eigendom zijn van zijn moeder Agnes 
van Bijier. Aan de heerlijkheid zijn verder verbonden de visrechten in 't Gein, 
een leenkamer, heerlijke tijnsen, jachtrechten in Vianen, de collatie van de kerk 
van Jutphaas, van een vicarie in de St. Joriskerk van Amersfoort en van een 
aantal schotels van de armenpot van de Jacobikerk in Utrecht 30. 
Aanvankelijk kan en hoeft Gerard weinig aandacht te schenken aan dit erf
goed. Zijn moeder blijft voorlopig de zomers op het landgoed doorbrengen en 
Gerard en zijn broers komen er dan slechts voor korte tijd. Dat verandert na 
zijn huwelijk. In juli 1649 wordt op Oude Gein het eerste kind geboren. Ge-
rards moeder schrijft erover aan Huygens: 'Mijn dochter van Oudegeyn U.E. 
nicht is verleeden woensdach bevallen van een jonge dochter buyten op het 
huys. Het kindt is gestorven nadat het tuee ueren heeft gelee ft. De craemvrou 
is wel na den tijd' 3 ' . Nog geen jaar later wordt Susanna geboren. Het doopre
gister van de Evangelisch-Lutherse gemeente van Utrecht vermeldt op 8 april 
1650: 'De herr Gerhardt Ploos van Houdekein [moet zijn Oude Gein!] tochter-
ken tauffen lassen undt Susanna genennt und sind tauffpeter gewesen Juncker 
Johan von Bodeck, adliche jungf. Frau von Rhelingen und juff. Susanna von 
Bodeck' ( = zus van Anna Regina) 32. Hierna volgt de gereformeerde doop van 

28 RAU, Recht. Arch., nr. 1867-6, Stichts leenregister fol. 226r-227r. Bevat het deel van de huwe
lijkse voorwaarden van 12 febr. 1648 ten aanzien van Oudegein en 't Gein. 

" GAU, Not. Arch., nr. U 022a012 (Houtman), 17 febr. 1640; RAU, Oudegein, nr. 4, afschrift 
leenacte van 23 mrt. 1640. Gerard wordt tegelijkertijd beleend met de ridderhofstad Lievendaal 
met bijbehorende gronden, wegen, boomgaard en met een huis en ruim 20 morgen grond, het 
geheel liggend in de omgeving van Amerongen. In 1653 verkoopt zijn moeder Lievendaal weer 
en Gerard draagt er zorg voor dat ook voor het leenhof in zijn naam Lievendaal wordt overge
dragen. GAU, Not. Arch., nr. U 022a024 (Houtman), 21 febr. 1653. Het huis en de ruim 20 
morgen zijn in 1693 nog in Gerards bezit. Hij draagt het dan over op Godert van Reede. RAU, 
Recht. Arch., nr. 1867-12. fol. 352. Na het overlijden van mr Adriaen Ploos van Amstel laat 
Agnes van Bijier zich belenen met de heerlijkheid van Tienhoven, Groot en Klein Wenckum 
op de Velu we en met diverse andere leengoederen. Zij wordt vrouwe van Tienhoven genoemd. 
Lievendaal is voorbestemd voor Engelbert, maar zijn moeder koopt in plaats daarvan voor hem 
het veel grotere kasteel Gunterstein bij Breukelen. De heerlijkheid Tienhoven is ook voor hem 
bedoeld. Johan is voorbestemd voor Groot en Klein Wenckum. 

30 Ploos van Amstel, 'Adriaen Ploos van Amstel', 77-79; J. J. de Geer, Bijdragen tot de geschiede
nis en oudheden der provincie Utrecht (Utrecht, 1860) 323-324. Er werden in 1633 bij het uitdie
pen van de grachten rondom Oude Gein nog enkele voorwerpen gevonden die aan de woeste 
krijgstonelen herinnerden, waarvan het aloude kasteel meermalen het doelwit is geweest: het 
voorstuk van een harnas, met een lans doorregen, ijzeren handschoenen, stenen kogels enzo
voort. Gerard Ploos van Amstel verwerft zelf ook verschillende percelen in de omgeving van 
Oude Gein, ondermeer ter verfraaiing van de grachten rondorn het huis. A. Matthaeus, De no-
bilitate (Amsterdam, 1686) 835-836. RAU, Oudegein, nr. 101, actes 21 aug. 1643, 28 okt. 1643, 
9 nov. 1643; nr. 137, 1651; nr. 139, 1653; GAU, Not. Arch., nr. U 022a026 (Houtman), 1 mei 
1656. 

" UBL, Hss., Hug. 37-14, brief van Agnes van Bijier aan Huygens van 1 juli 1649. 
32 GAU, DTB, nr. 26, 8 apr. 1650. 
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Anoniem 17e-eeuws portret (108 x 91 cm) van 
Johan von Bodeck (1589-1650), Herr auf 
Gross und Klein Marwitz, Hirschfeld und 
Berghaupten. Gerard Ploos van Amstel trouwt 
in 1648 met zijn dochter Anna Regina. Part. 
coll. 
Foto: Iconographisch Bureau, Den Haag. 

Anoniem 17e-eeuws portret (113 x 83 cm) van 
Susanna van Uffelen (1593-7), echtgenote van 
Johan von Bodeck. Part. coli. 
Foto: Iconographisch Bureau, Den Haag. 

Adriaen Dominicus in de Dom op 13 juli 1651 33. Maria Elisabeth (1653), Fran
cina Agatha (1655), Johanna Petronella(1658), Johan Carolus (1662) en Maria 
Regina (1666) worden Luthers gedoopt 34, terwijl Gerrit, de derde zoon weer 
gereformeerd wordt gedoopt (1664) in de Katrijnekerk 35. 
De eerste tien jaar van het huwelijk vormt voor Gerard de rustigste en waar
schijnlijk ook de mooiste tijd van zijn leven. De oorlog is voorbij en zijn com
pagnie wisselt hooguit eens van garnizoensplaats. Hij is dan ook veel in Utrecht 
en kan ruim aandacht schenken aan zijn jonge gezin. Ook aan de uitoefening 
van zijn heerlijke rechten, zijn landgoed Oude Gein, zijn houtvesterschap en 
zijn kanunnikaat bij St. Pieter 36. Zelfs heeft hij tijd om zich voor drie jaar te 
laten benoemen in het watergraafschap tot de schouw van de Vecht, Vaartse-

33 Ibidem, nr. 5, 13 juli 1651. 
34 Ibidem, nr. 26, 6 febr. 1653; 1 mrt. 1655; 2 juni 1658; 29 juli 1662; 26 juli 1666. 
35 Ibidem, nr. 5, 30 aug. 1664. 
36 RAU, St. Pieter, nr. 50-4, presentielijsten 1637-1657. Zie voor discussies over Gerards afwezig

heid op de verplichte 1 september vergadering wegens oorlogsomstandigheden resol. 4, 11 mei, 
11 aug., 1 sept. 1637 en 22 aug. 1644. Zie voor diverse commissies en opdrachten resoluties van 
23 mei 1644; 3 aug., 1 sept., 7 dec. 1648; 11 juni, 16 aug., 1 sept., 13 sept., 20 dec. 1649; 1 sept. 
1650; 28 aug. 1651; 15 jan., 5 febr., 9 dec. 1652; 4 febr. 1653; 11 mrt. 1654. Voor een voorbeeld 
van Gerards principiële opstelling in het kapittel zie de resoluties van 15 en 22 juni 1646 en 1 
en 22 juni 1654. In 1657 verkoopt hij zijn prebende voor 5.000 gld. (nr. 25-1, agregatie G.S. 
18 nov. 1657). 
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en Kromme Rijn 37. Gedurende die eerste tien jaar bewoont Gerard met zijn 
gezin buiten het winterseizoen vrij permanent Oude Gein. We vinden hem op 
het avondmaal in de kerk van Jutphaas, evenals het gereformeerde deel van de 
huishoudelijke staf van Oude Gein. Het gaat om een huisman, dienstmaagd, 
keukenmeid, koetsier, hovenier en de maagd Barbara 38. 
Aan de heerlijkheid zitten diverse ambten vast, waarvan Gerard de benoeming 
heeft. Zo is in 1640 Gerards rentmeester Cornells van Montfoort tevens be
noemd tot schout van 't Gein en is de familienotaris Gerrit Houtman zowel se
cretaris van 't Gein als stadhouder en griffier van de lenen en tijnsen van Oude 
Gein 39. Verder zijn er een gerechtsbode en drie schepenen te benoemen 40. Met 
zijn buren Louis de Malapert van Plettenburg, heer van Jutphaas en diens echt
genote Leonora d'Ablaing, ligt Gerard regelmatig in de clinch. Het spitst zich 
toe op het misbruik maken van de titel heer van Oude Gein door Louis de Mala
pert 41, een claim op de visrechten van Gerard in 't Gein middels een provocatie 
van de schout van Jutphaas 42 en een tientallen jaren slepend conflict over Ge
rards collatierecht van de kerk van Jutphaas. De eerste twee zaken komen voor 
het Hof van Utrecht en worden door Gerard uiteraard gewonnen. Bij de con
flicten over het collatierecht worden zowel het Hof van Utrecht als Gedeputeer
den Staten en de Staten regelmatig betrokken. Ook de gereformeerde gemeente 
van Jutphaas is regelmatig partij, bijgestaan door de classis. Doordat de rege
ling van het collatierecht in Jutphaas vlak na de reformatie erg rommelig was 
afgehandeld en Gerard niet erg genegen is tot een definitief compromis met zijn 
opponenten, wordt deze zaak pas na zijn dood permanent opgelost 43. 
Van het financiële beheer van het landgoed is weinig bekend. Een zeker beeld 
levert het jaar 1678, wanneer de opbrengst van in totaal 38 Vi morgen bouwland 
aan wintergerst, erwten en bonen voor 840 gld. wordt verkocht 44. De ene helft 
van de boerderij en stallen is tezamen met zes morgen verhuurd voor 150 gld., 
twaalf goede pachthoenderen en drie dagen ten dienste van Gerard met paard 
en wagen. De andere helft van de boerderij is met de boomgaard voor 170 gld. 
per jaar verhuurd. Twintig morgen bouwland is verhuurd voor de helft van de 

Ibidem, nr. 50-4, resol. 23 mrt. 1653; RAU, Staten, nr. 232-16, resol. 30 mrt. 1653; Tegenwoor
dige Staat der Vereenigde Nederlanden (23 dln; Amsterdam, 1793-1798) XI, 286-287. 
RAU, copieèn DTB, nr. 84, lidmaten kerk van Jutphaas, 1654. Na 1661 en voor 1667 heeft Ge
rard Oude Gein waarschijnlijk verhuurd aan Anth. van Egeren. In 1667 laten van Egeren, zijn 
vrouw en hun huishoudelijke staf zich uit het lidmatenboek van de kerk schrijven. 
RAU, Recht. Arch., nr. 1044-1, resol. 19 mrt. 1640, 3, 10 febr. 1643, 4 apr. 1643. 
Ibidem, nr.1044-1, 10 febr. 1682, 3 febr. 1642, 3 febr. 1643, 2 febr. 1645, 3 febr. 1646, enzo
voort. 
RAU, Oudegein, nr. 8, stukken betreffende het proces over het misbruik van de titel heer van 
Oude Gein. 
Ibidem, nr. 34, stukken betreffende het proces met Leonora d'Ablaing over het visrecht, memo
rie uit 1665; nr. 33, acte 7 mei 1630; nr. 34, extract uit register civiele sententies Hof van Utrecht 
van 22 okt. 1666. 
Ibidem, nr.39, 40, 41; RAU, Staten, nr. 231-20, resol. 22 jan., 4, 7, 8, 9, 14, 17 juli 1635; nr. 
232-27, resol. 16 nov. 1653, 19 juli 1654; nr. 264-53, resol. G.S. 22 febr. 1649; nr. 358-3, sent. 
G.S. 13 mei 1645; GAU, Stad, II, nr. 121, vroedsch. resol. 16 nov., 23 nov., 21 dec . 1653, 16 
mrt. 1654; Streekarchivariaat Zuidwest Utrecht, GA Jutphaas, Oud Archief, nr. 1, resol. 12, 
17, 23 apr., 23 okt., 8 nov. 1683; GAU, Not. Arch., nr. U 022a036 (Houtman), 29 aug. 1667; 
J. J. de Geer, 'Over het patronaat-regt der kerk van Jutphaes', Utrecht voorheen en thans: Tijd
schrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, 2e serie, II (1845) 8-16. 
GAU, Not. Arch., nr. U 060D001 (Van Doorn), 25 apr. 1678. 
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Anonieme tekening uit ± 1770 van het huis dat Gerard Ploos van Amstel in 1661 te Utrecht koopt. 
Het hier aan de rechterzijde afgebeelde huis is gelegen aan de oostzijde van de Drift tegenover het 
Janskerkhof. 
KHA, nr. PS/AT32. 

opbrengst 45. Genoemde goederen brengen dus globaal 1500 gld. per jaar 
op 46. 
Pas nadat Gerard in 1661 in Utrecht een groot huis heeft gekocht aan de Drift 
tegenover het Janskerkhof, worden de bezoeken aan Oude Gein minder. Ach
ter het huis bevindt zich een grote tuin die via een stalling grenst aan de Kei
zerstraat. Ook de tuin achter het zuidwaarts gelegen huis, dat vrijwel tegelijker
tijd door Anna Regina's schoonzus Josina van Brederode wordt gekocht, 
wordt gecombineerd met Gerards tuin 47. Het geheel wordt omschreven als een 
'groote, schoone en wel doortimmerde huysinge, voorsien met verscheyde 
schoone vertrecken en camers, als mede een galderye, met een witte marbere 
vloer van voor tot achter, mitsgaders een schoone koock-keucken, mede met 
een witte vloer, met coper-bekleede aenrechte en stoof-fournuysen, en verbor
gen ketel om water heet te maecken, met twee copere kranen, om het water in 
en af te tappen [een zeventiende eeuwse boiler?], met een schoone bottelerye, 
oock met een schoone spijs- en koockkelder; mitsgaders een grooten hoff en 
erf, daerachter, als ook een stal voor ses paerden, en twee koetsen' 4S. 
Al met al een riant onderkomen midden in de stad, waar het gezin meer dan 
twintig jaar blijft wonen 49. 

45 Ibidem, nr.U 060a015 (Van Doorn), 22 juli 1678; nr. U 060D001 (Van Doorn), 28 aug. 1679. 
46 De twee steenovens met huis en toebehoren kon Gerard nog wel tot 1672 voor vele honderden 

guldens per jaar verhuren, maar deze zijn in dat jaar door de Fransen afgebroken om ter plekke 
een fort te bouwen. In 1661 is het verhuurd aan steenbakker Joris van IJsselmuyden (RAU, 
Recht. Arch., nr. 196-2, acte van 3 mei 1662). 

47 GAU, Stad, II, nr. 3243, 17 mei 1661, 14 okt. 1662. 
48 RAU, St. Marie, nr. 2719, aanplakbiljet dat de verkoop van het huis aankondigt in 1685. 
49 GAU, Stad, II, nr. 3243, 4 sept. 1677; 8 mrt. 1682. 
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De ridderhofstad Oude Gein bij Nieuwegein. Gerard Ploos van Amstel erft het in 1639 van zijn 
vader. Gravure uit: 'Het Verheerlijkt Utrecht, vertoont in de afbeeldingen der adelijke en ridder-
matige hofsteden'. . ., Amsterdam, ca. 1700. 

Houtvester van den lande van Utrecht 

Een van de rechten van prins Frederik Hendrik als stadhouder van Utrecht is 
de benoeming van de houtvester die in het Sticht toezicht moet houden op de 
jacht. Als eind 1634 deze honorabele functie vrijvalt, weet Adriaen Ploos van 
Amstel met de voorspraak van Constantijn Huygens de prins te bewegen Ge
rard als houtvester aan te stellen. Zodra Adriaen de getekende benoemingsacte 
ontvangt, bedankt hij Huygens: 'Hebbe de depêches voor mijn soon ontfan-
gen, ben beschaempt dat U.E. so veel moeytenis in mijn regard gehadt 
heeft' 50. Gerard is dan pas zeventien jaar en lijkt wat jong om zelf leiding te 
geven aan de substituut-houtvester, de dienaars van de houtvesterij en de bos
wachters en om zelf de overtreders van de jachtplakkaten aan te klagen voor 
het geëigende rechtscollege. Als Gerard in 1637 door de prins van vaandrig be
vorderd wordt tot luitenant van een compagnie kurassiers 5 ', neemt hij vervol
gens ook de houtvesterij in eigen hand. Zolang er oorlog wordt gevoerd met 
Spanje, kan hij alleen in de herfst- en wintermaanden aandacht aan de jacht 
schenken. Door de bemoeienis van Gerards vader ('mijn soon in regard van sijn 
houtfesterschap 't selve garnisoen wel te pas compt hebben') heeft Gerards 
compagnie langer dan normaal Amersfoort als garnizoensplaats, waardoor het 
uitoefenen van het houtvestersambt redelijk goed mogelijk is 52. Nadat Gerard 

50 Koninklijk Huisarchief (KHA), Arch. Const. Huygens, nr. 8-4, brieven van mr Adriaen Ploos 
van Amstel aan Huygens 3 dec. 1634; Groot Placaatboek, II, 427; RAU, Staten, nr. 429, lijst 
met namen van houtvesters. 

51 KHA, Arch. Const. Huygens, nr. 8-4, 19 sept. 1637. 
52 Ibidem, 8 okt. 1637, 23 okt. 1637, 4 okt. 1638 en 8 okt. 1638. 
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Stadhouder Willem II met zijn gemalin op een jachtpartij. De benoeming van de houtvester van 
het Sticht is een prerogatief van de stadhouder. Doordat Gerard Ploos van Amstel zo lang hout
vester is geweest, kreeg hij aanstellingen van Frederik Hendrik, Willem II en van Willem III. Prent 
met adres van F. de Wit (Atlas van Stolk nr. 1855). 
Foto: Atlas van Stolk, Rotterdam. 

in 1640 promotie heeft gemaakt tot kapitein van een compagnie infanterie die 
Bredevoort in Gelderland als garnizoensplaats heeft, moet hij steeds verlof aan 
de prins vragen om voor langere tijd naar Utrecht te gaan. Zo vraagt hij in 
1644: 'Que son altesse me veut faire la grace de me donner congie pour m'en 
aller pour avoir soin de la chargie que j'ai l'honneur de tenir en la province et 
pour la direction de mes affaires particulières' 53. 
Gerard blijft het houtvestersambt uitoefenen van 1634 tot 1677, in welk jaar 
hij zich wegens hoge leeftijd terugtrekt. Gedurende 43 jaar drukt hij zijn stem
pel op de jacht in het Sticht. Dat is een erg lange periode als men bedenkt dat 
zijn voorgangers en opvolgers slechts voor drie à acht jaar in functie bleven 54. 
Gerard moet het goed gedaan hebben, want er zijn voldoende gelegenheden ge
weest om hem met een smoes terzijde te schuiven. De eerste doet zich voor als 
in 1647 Frederik Hendrik overlijdt. Stadhouder Willem II geeft hem echter di
rect een nieuwe aanstelling. Zo'n moment doet zich drie jaar later weer voor 
als Willem II overlijdt en het stadhouderloze tijdperk aanbreekt. Gerard vraagt 
dan audiëntie aan bij de Staten om zijn positie te bespreken 55. Ook nu blijft 

53 UBL, Hss., Hug. 37-2, brief van Gerard Ploos van Amstel aan Huygens, 24 okt. 1644. 
54 Groot placaatboek, II, 427. 
55 RAU, Staten, nr. 232-24, resol. 12 dec. 1650; nr. 429, Memorie Johan van Hardenbroek aan 

de Staten over de emolumenten van het houtvestersambt. 
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hij weer in functie 56. Dat geschiedt ook in 1674 als Willem III stadhouder 
wordt. 
Als houtvester moet Gerard zelf zorgen voor een aantal dienaren, paarden, 
honden en gereedschappen. Daartoe geniet hij een tractement van 600 gld. per 
jaar, de opbrengst van het hondekoren uit onder meer Leusden, diverse kleine 
inkomsten staande op het comptoir van de domeinen, vacatiegeld en reis
kostenvergoeding ten behoeve van de afbakening, hermeting en verkopingen 
van het Amerongse bos en, afhankelijk van de aard van de geconstateerde over
tredingen van de jachtplakkaten, de helft, tweederde of het totaal van de opge
legde boeten. Verder staat hem nog een substituut-houtvester ter beschikking 
die van de Staten een tractement geniet van 180 gld. per jaar en heeft hij enkele 
boswachters, die van de Staten 60 à 100 gld. per jaar krijgen. Voor de meesten 
is het een part-time job 57. 

Gerard ziet het houtvestersambt niet als een erebaantje, waarvan hij het feitelij
ke werk aan zijn substituut overlaat. Als zijn militaire verplichtingen het maar 
even toelaten, hetgeen in vredestijd nogal eens voorkomt, zet hij zich in als 
houtvester. Hij gaat dan met zijn dienaren het veld in; niet alleen om zelf de 
wildstand te controleren, maar ook om overtreders van de jachtplakkaten op 
heterdaad te betrappen. Hij geeft zelf opdracht de buit en het jachtgerei van 
stropers af te nemen en hen, naar gelegenheid van zaken, te arresteren. Ook 
leidt hij acties waarbij zijn dienaren klandestien gehouden jachthonden op het 
platteland opsporen en in beslag nemen 58. Gerard zorgt voor een streng ver
volgingsbeleid, waarbij hij niet alleen stropende boeren en handwerkslieden het 
leven zuur maakt, maar ook menig gegoed burger voor het gerecht brengt 59. 
Regelmatig heeft hij overleg met de Staten en Gedeputeerde Staten over de 
jacht, schade aangebracht door wolven, competentiegeschillen met maarschal
ken, verschuiving van de openingstijd voor de jacht in verband met stand van 
de gewassen op de landerijen, enzovoort. Middels vele rekesten aan Gedepu
teerde Staten en de Staten zorgt Gerard voor diverse aanvullende regelingen en 
bepalingen op de plakkaten 60. 
Als hij zijn ambt aanvaardt is het belangrijkste plakkaat op de jacht dat van 
1581, aangevuld met een tiental andere 61. Pas in 1667 vindt de vaststelling 
plaats van een geheel nieuw plakkaat, waarmee vrijwel al de voorgaande rege
lingen vervallen. In dat nieuwe plakkaat zijn ook de door Gerards rekesten ont
stane aanvullingen opgenomen 62. 

56 Als in 1659 de benoeming in een aantal functies over de drie leden van de Staten wordt verdeeld, 
krijgen de voorstemmende leden de benoeming van het houtvesterschap, het stadhouderschap 
der lenen en het ritmeesterschap van een compagnie paarden, terwijl de stad Utrecht de vrije 
benoeming van het schoutambt ter stede krijgt. GAU, Stad, II, nr.121, vroedsch. resol. 28 jan. 
1659. 

" RAU, Staten, nr. 429, stuk van 11 febr. 1631; nr. 264-37, resol. G. S. 11 en 19 mei 1632. 
58 Ibidem, nr, 358-7, sent. G.S. 5 nov. 1669; nr. 429, extr. resol. Staten 26 aug. 1671 en extr. proto

collen not. Henrick van Zuylen 28 aug. 1671. 
59 Ibidem, nr. 300-2, stukken Gerard Ploos van Amstel contra Van de Marck; nr. 358-5, sent. G.S. 

I nov. 1661; nr. 264-72, resol. G. S. 15 aug. 1667; nr. 429, 4 nov. 1670; nr. 264-76, resol. G.S. 
II nov. 1670 (2x); nr. 358-9, sent. G.S. 22 en 29 sept. 1671. 

60 Ibidem, nr. 264-44, resol. G.S. 26 apr. 1639; nr. 264-46, resol. G.S. 29 jan. 1641; nr. 264-48, 
resol. G.S. 24 aug. 1643; nr. 264-55, resol. G.S. 17 juli 1650; nr. 264-57, resol. G.S. 3 aug. 1652; 
nr. 264-66, resol. G.S. 18 dec. 1661. 

61 Groot Placaatboek, II, 387-399. 
62 Ibidem, 399-404, voortaan: Jachtplakkaat 1667. 
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De jacht staat open voor de zogenaamde gekwalificeerden, die volgens de oude 
costumen daartoe zijn gerechtigd. Hiertoe rekent men doorgaans de adel, pre
laten, kanunniken van de vijf kapittels en goede luiden der stad en lande van 
Utrecht. Wie echter door geboorte of anderzins gekwalificeerd is, maar met 
zijn handen zijn brood verdient, mag niet jagen. Evenmin de kanunnik die zijn 
prebende door aankoop verwerft. Een gekwalificeerde die zijn domicilie buiten 
het Sticht heeft, wordt eveneens de jacht ontzegd 63. Daar het niet altijd duide
lijk is wie tot de goede luiden gerekend moet worden, spreekt het voor zich dat 
het voor Gerard en zijn assistenten niet eenvoudig is zeker te zijn wie wel en 
wie niet mag jagen. Om te voorkomen dat daarover te veel processen gevoerd 
gaan worden, wordt regelmatig schoon schip gemaakt en moeten degenen die 
menen gekwalificeerd te zijn hun aanspraken daarop bij Gedeputeerde Staten 
hard maken, waarna een lijst met hun namen wordt vastgesteld. Dat gebeurt 
ook in 1667 als het nieuwe jachtplakkaat van kracht wordt 64. Het gaat om een 
groep van 150 à 200 mensen die mogen jagen op basis van de oude costumen 65. 
Er is echter nog een tweede groep die op basis van een toestemming van de stad
houder, de Staten of Gedeputeerde Staten tot vermakelijkheid en eerlijke exer
citie van de jacht in het veld mag gaan 66. Soms geeft Gerard zelf toestemming, 
maar eigenlijk behoort dat niet tot zijn bevoegdheden. Door het liberale beleid 
dat de stadhouders en de Staten voeren bij het verlenen van toestemmingen, 
groeit de groep van zogenaamde geprivilegeerden echter zo hard, dat het wild 
soms met uitroeiing wordt bedreigd. Zoiets verwacht Gerard in 1652. Daarom 
luidt hij bij Gedeputeerde Staten de noodklok waarna op zijn verzoek alle tot 
dan toe verleende privileges worden ingetrokken. Een maatregel die ook geldt 
voor de indertijd door de stadhouders verleende privileges 67. 
De jachtplakkaten op welker naleving Gerard en zijn houtvesterijdienaars toe
zicht houden, bevatten een zeker vorm van faunabeheer. Zo kent men een 
jachtseizoen dat volgens het plakkaat van 1667 loopt van 12 september tot 12 
februari, waarbij als beperking geldt dat bij ijs of sneeuw niet mag worden ge
jaagd. Buiten het seizoen mag alleen met de havik op de roerdomp worden 
gevlogen 68. Voor de jacht op herten, reeën en wilde zwijnen is altijd toestem
ming nodig van de hoge overheid van het Sticht 69. In die tijd wordt gejaagd 
met honden (de lange jacht), valken en andere stootvogels en geschoten met ge
weren, pijl en boog en met kruisbogen waarmee ronde kogels worden afgescho-

63 J. Kosters, Eenige mededeelingen over Oud-Nederlandsch jachtrecht (Arnhem, 1910) 78-84; 
Bedenkingen over het regt der jagt in de provincie van Utrecht competerende aan de prelaten, 
heeren van de vijf godshuysen, die edelen en gemeene ridderschappen, en de goede luyden der 
stad en 's lands van Utrecht om aan te toonen dat het regt der jagt, de geboore borgers van 
Utrecht alle tijden heeft gecompeteerd (1783) 1-56 (collectie Jachtmuseum Doortwerth). De ver
dere beschrijving is, tenzij anders is vermeld, ontleend aan het plakkaat van 1667. In hoofdlij
nen komt de inhoud overeen met voorgaande plakkaten. Jachtplakkaat 1667, art. I, III, 
XXXIII. 

64 Jachtplakkaat 1667, art. II. 
65 A. Matthaeus, Dejuregladii (Leiden, 1689) 549-551. De aldaar gepubliceerde lijst met gekwali

ficeerden uit 1594 bevat slechts 50 adellijke personen, circa 10 kanunniken, circa 40 burgers uit 
Utrecht, 20 uit Amersfoort, één uit Rhenen en circa 20 personen die menen om uiteenlopende 
redenen gekwalificeerd te zijn. In 1594 zijn er dus circa 140 tot de jacht gekwalificeerden. 

66 Jachtplakkaat 1667, art. I; Groot P/acaatboek, II, 394, art. VI. 
67 RAU, Staten, nr. 232-26, resol. 30 juli 1652. Op basis van uitlatingen van Gerard Ploos van 

Amstel kan het aantal geprivilegieerden op vele honderden worden geschat. 
68 Jachtplakkaat 1667, art. XII en XVI. 
69 Ibidem, art. VI. 
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Dit schilderij van Brizé (265 x 200 cm) uit 1658 geeft een overzicht van de Jachtinstrumenten uit 
de tijd dat Gerard Ploos van Amstel houtvester is en toezicht moet houden op de jacht. Op een 
plankenwand zijn te zien aan de linkerkant: lokvogelkooitje met vier poten, waarbij in de bodem 
een koehoorn als drinkbakje is aangebracht. Daaronder eenjachttas met ronde opening met daarin 
een opgerold steekgaren (een vogelvangnet van ca. 25 cm hoogte dat vertikaal tussen of aan de rand 
van het gewas op de grond werd geplaatst; met lokvogels of lokf luiten worden hierin vogels lopend 
gelokt, voornamelijk kwartels, maar ook patrijzen). Daaronder hangen vier lokf luiten, waarvan 
de bovenste en derde voor kwartels. In het midden zijn op de wand drie schragen aangebracht. 
Hierop rusten van boven naar beneden twee of drie slagpalen van een vogelslagnet (turven), een 
buks, waarschijnlijk met een radslot en ten slotte een vuursteenjachtgeweer met een zogenaamde 
Hollandse kolf. Aan de bovenste pin links hangen twee gekoppelde halsbanden met beslag en aan 
een riem eenjachttas met daarin een kruithoorn. Aan de middelste bovenste pin hangt een opgerol
de riem en aan een koord een grote voorraadkruithoorn. Aan de pin eronder hangt een verstelde 
draagtas met een slagnet. Aan de bovenste pin rechts hangt een soort katapult en een ronde kruit
hoorn, aan de onderste pin een zweep. Rechts hangen onder elkaar drie valkenkapjes, een valke
niershandschoen, een valkenierstas en een loer. Beschrijving van drs P. Tuijn, directeur Neder
lands Jachtmuseum, Doorwerth. Part. Coll. 
Foto: Nederlands Jachtmuseum 

ten, de zogenaamde klootbogen. Verder is het gebruik van allerhande soorten 
netten in zwang. Nauwkeurig is vastgelegd welke vangmiddelen op welke 
beesten niet mogen worden toegepast. Op hazen, konijnen, fazanten, korhoen-
ders en patrijzen mag niet worden geschoten; ze mogen ook niet met wargaren 
of strikken worden gevangen 70. Evenmin mag worden geschoten op wilde 
zwanen, wilde ganzen, roerdompen, reigers, trappen, kraanvogels, aalschol
vers en wilde eenden 7 ' . Op kwartels mag ook niet worden geschoten, noch met 
honden worden gejaagd terwijl het gebruik van het tirasnet of van het sleepnet 
met bellen of lappen evenmin is toegestaan 72. Dit laatste is het resultaat van 

70 Ibidem, art. VII. 
71 Ibidem, art. IX. 
72 Ibidem, art. XXXIX. 
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een rekest van Gerard uit 1639. 
Een verdere bescherming van de wildstand wordt bereikt door het verbod meer 
dan drie dagen per week te jagen en per keer meer dan twee hazen te vangen " . 
In dezelfde sfeer ligt de bepaling dat alleen met eigen honden mag worden ge
jaagd 74. Kennelijk is het ook nodig te bepalen dat op duiven, tamme ganzen, 
eenden en andere huishoenderen die op boerderijen en hofsteden worden ge
houden, niet mag worden geschoten en dat ze ook niet mogen worden 
gevangen 75. 
Teneinde het schadelijke wild als wolven en vossen zo kort mogelijk te houden 
zijn forse premies ingesteld. De kroon spant de premie op een volwassen wol
vin, die 120 gld. bedraagt. Tezamen met het gevangen beest, moet het bewijs 
dat het daadwerkelijk in het Sticht is gevangen, bij Gerard worden aange
bracht. Om fraude te voorkomen wordt in aanwezigheid van zowel Gerard als 
de deurwaarder van de Staten bij de Statenkamer het vel van de wolf of vos 
afgestroopt 76. Raven, kraaien, eksters, roeken enzovoort zijn ook als schade
lijk aangemerkt en ieder is gehouden de nesten van deze vogels die op zijn erf 
voorkomen, te vernielen. Dit laatste wordt twee maal per jaar in ieder dorp 
gecontroleerd 77. Er is slechts één vogelsoort beschermd, en dat is het 
nachtegaaltje 78. Over andere zangvogeltjes is in het geheel niets geregeld en het 
is niet onwaarschijnlijk dat het vangen ervan aan iedereen is toegestaan. Deze 
gedachte wordt versterkt door het ontbreken van enig proces door Gerard ge
voerd over het vangen van zangvogeltjes. 

Daar in de zeventiende eeuw in toenemende mate lichte en goedwerkende gewe
ren beschikbaar komen, neemt het stropen met vuurwapens hand over hand 
toe. Om het toezicht op de jacht te vereenvoudigen ontstaat het verbod om zon
der toestemming van Gedeputeerde Staten met een vuurwapen buiten de poort 
in het veld te gaan. Dat geldt ook voor militairen, die vaak onder het mom van 
schietoefeningen gaan stropen 79. Zo is het ook aan de huislieden op het platte
land niet toegestaan jachthonden, netten, slepen enzovoort in huis te hebben 
of er zich mee op de weg te bevinden, tenzij men kan aantonen dat één en ander 
door een gekwalificeerde in bewaring is gegeven 80. Ook vanuit een oogpunt 
van controle is het niet toegestaan buiten het jachtseizoen wild op tafel te bren
gen of te verhandelen 81. 
Uiteraard mogen Gerards substituut en dienaars niet jagen, hetgeen niettemin 
toch wel eens blijkt te gebeuren 82. Een enkele keer krijgt Gerard echter op
dracht van de Staten zelfs buiten het jachtseizoen met zijn dienaars zoveel mo
gelijk wild te verschalken. Zo een geval doet zich voor in mei 1647 als Willem 
II als stadhouder van Utrecht zal worden ingehuldigd en de Staten hem op wild 

73 Ibidem, art. XV. 
74 Ibidem, art. XXIV. 
75 Ibidem, art. IX. 
76 Ibidem, art. XII. 
77 Groot Placaatboek, II, 412-413. 
78 Ibidem, 411. 
79 Jachtplakkaat 26 okt. 1647, art. I, II, III (Groot Placaatboek, II, 396). 
80 Ibidem, art. V er. VI; Jachtplakkaat 1667, art. IV, XVIII, XXXIX. 
81 Jachtplakkaat 1667, art. XXVII, XXVIII, XXIX, XXX. 
82 Ibidem, art. L; RAU, Staten, nr. 429, brief van Gerard Ploos van Amstel aan G.S. Hij klaagt 

over Adriaen van Seyst uit Jutphaas en Gijsbert van Schayck in die Wïers, die van G.S. de status 
van substituut-houtvester hebben gekregen, maar die stropen! Gerard wil hen graag ontslaan. 
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willen tracteren 83. In een speciale audiëntie krijgt Gerard opdracht twee stuks 
grofwild en zo veel mogelijk hazen, patrijzen, konijnen enzovoort te vangen. 
Overigens moeten Gerards dienaars gerespecteerd worden. Wie hen bedreigt, 
kwalijk toespreekt of slaat, kan op een zeer zware straf rekenen 84. 
Een groot deel van de geconstateerde overtredingen leidt vrij zeker tot een 
schikking met Gerard, waardoor de overtreder na betaling van de boete van 
verdere rechtsvervolging wordt ontslagen. Pas als een schikking niet bereikt 
wordt dan wel de overtreding het karakter van een misdrijf heeft, legt Gerard 
het geval aan de rechter voor. Als officier van justitie in jachtzaken stelt hij dan 
zelf de aanklacht op. Alhoewel de oudere jachtplakkaten onder meer het Hof 
van Utrecht als rechter voor jachtdelicten aanwijzen en pas met het plakkaat 
van 1667 Gedeputeerde Staten deze taak als enige instantie krijgen toegewezen, 
brengt Gerard reeds vanaf 1645, en wellicht al eerder, alle overtreders voor Ge
deputeerde Staten 85. Bestudering van het register van sententiën leert dat Ge
deputeerde Staten op aanklacht van Gerard ruim 50 vonnissen heeft gewezen. 
Daarnaast zijn diverse zaken bekend die na een aanklacht van Gerard door be
middeling van Gedeputeerde Staten alsnog tot een accoord tussen houtvester 
en overtreder leiden 86. 

De meeste vonnissen hebben betrekking op het ongekwalificeerd jagen, danwei 
op het zonder toestemming met een vuurwapen in het veld zijn. Ook komt het 
veel voor dat onbevoegden tot de jacht toch jachtgerei, zoals netten, strikken 
en jachthonden, in hun bezit hebben. In dergelijke gevallen is de stroper zijn 
buit, vuurwapen, ander jachtgerei alsmede een boete van 30 gld. of meer aan 
Gerard kwijt 87. 

83 RAU, Staten, nr. 232-22, resol. 18 mei 1647. 
84 Jachtplakkaat 1667, art. LX. 
85 Uit de literatuur blijkt nogal wat misverstand over de vraag welke rechtbank bevoegd was de 

jachtzaken te behandelen. Groot Placaatboek, II, 390, noot 8 vermeldt dat de houtvester voor 
1619 de keuze zou hebben gehad overtreders voor het Hof van Utrecht, de schepenbanken of 
een college van ridder- of meesterknapen te voeren; in 1619 wordt nog slechts het Hof van 
Utrecht genoemd (Groot Placaatboek, II, 393). Een benoeming van meesterknapen is echter 
onbekend. Vanwege de lakse afhandeling van jachtdelicten bij het Hof, verzocht houtvester 
Ernst van Reede aan de Staten om in navolging van de naburige provincies alsnog een aantal 
meesterknapen te benoemen tot rechters in materie van de jacht (RAU, Staten, nr. 364-7 (100) 
14 febr. 1623). In de beschrijving van de Staten van juni 1621 was daar reeds over gesproken, 
maar de stad Utrecht kon zich niet in een jachtgerecht van meesterknapen vinden 'als de huis
man al te nadelich ende tot vexatie dienende' (GAU, Stad, II, nr. 121, vroedsch. resol. 21 en 
26 juni 1621). Op verzoek van de houtvester komt de zaak weer aan de orde in de Staten en 
G.S. krijgen opdracht een voorstel te verzorgen. G.S. stellen voor de judicature voortaan bij 
G.S. te deponeren, met de mogelijkheid van beroep op de Staten (RAU, Staten, nr. 364-8 (139) 
1 febr., 22 febr., 19 apr., 26 apr. 1626). Er valt echter geen besluit. In december 1627 moet de 
houtvester nogmaals navragen waar hij overtreders moet voorleiden. De burgemeesters van 
Utrecht willen eerst ruggespraak houden, maar ook nu komt het niet tot een besluit (RAU, Sta
ten, nr. 264-32, resol. G.S. 4 en 5 dec. 1627). Het blijft daarom aan het Hof van Utrecht. In 
1642 legt Gerard Ploos van Amstel dezelfde vraag voor aan G.S. In zijn instructie staan G.S. 
als bevoegde rechtbank, terwijl een overtreder een renvooi van exceptie van het Hof van Utrecht 
had gekregen, als zijnde de bevoegde rechtbank (RAU, Staten, nr. 264-47, resol. G.S. 30 nov. 
1642). Gerard brengt in elk geval vanaf 1645 alle zaken voor G.S., welke handelwijze pas in 
1667 in een jachtplakkaat verankerd wordt. 
Als in 1680 onder grote druk van Willem III de jachtplakkaten ingrijpend worden herzien en 
het aantal gekwalificeerden drastisch wordt ingeperkt tot enkele tientallen, is ook de tijd daar 
om een apart jachtgerecht door te drukken en de bevoegdheid uit handen van G.S. te halen. 

86 RAU, Staten, nr. 264-72, resol. G.S. 15 aug. 1667. 
87 Ibidem, nr. 358-5, sent. G.S. 6 febr. 1657 (3x), 21 juli 1657, 28 sept. 1660; nr. 358-7, sent. 22 

jan. 1666, 5 nov. 1669; nr. 264-76, resol. G.S. 11 nov. 1670 (2x). 
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De relatie tussen Gerards dienaren en de stropers is verre van vriendelijk en het 
toezicht op de jacht is verre van veilig. Dat ervaart de houtvesterijdienaar 
Adriaen Cornelisz. van Seyst als hij bij Jutphaas een tweetal stropers op heter
daad betrapt met een sleepnet met lappen. Als Van Seyst hen gelast het net af 
te geven, stellen beiden zich teweer; de één met een mes, de ander met een 
polsstok met daaraan een pin. Met: 'Ghij van achteren met een mes ende ick 
van voorn met de stock; hij sal de sleep niet hebben, al waer hij de duyvel' gaan 
ze tot de aanval over. Gerards dappere dienaar stelt zich met zijn polsstok te
weer en weet zelfs het net te bemachtigen. In dit geval eist Gerard een forse boe
te: voor ongekwalificeerd jagen: 25gld.; voor jagen buiten het seizoen: 50gld.; 
voor het jagen met een verboden net: 30 gld. ; voor het teweerstellen: een vecht -
boete van 100 gld. In totaal 205 gld. per man, hetgeen meer dan een jaarsalaris 
zal hebben betekend 88. Een pak slaag dat Gerards dienaar Gerrit Adriaensz. 
bij Bunnik krijgt toegediend door een stropende vader en zoon, levert Gerard 
330 gld. aan boeten op 89. 

Een enkele maal loopt een dergelijk treffen af met de dood van Gerards die
naar. Als substituut-houtvester Jan Damhof samen met assistent Jan Wil-
lemsz. bij Odijk een notoir stroper met een vuurwapen in het veld ziet en deze 
weet te ontkomen, trekken ze naar diens woning. Daar komt hen een broer van 
de stroper tegemoet, die tot de aanval overgaat en de assistent met een dolk in 
de borst steekt en dodelijk verwondt, terwijl de substituut er met een pak slaag 
vanaf komt. De moordenaar valt in handen van het Hof van Utrecht; de stro
per wordt door Gerard in verzekerde bewaring gesteld, 'scherpelijck geexami-
neert' en komt voor veroordeling bij Gedeputeerde Staten. Gezien de bekente
nissen van de stroper laten Gedeputeerde Staten 'Gratio voor rigeur van justi
ce' gaan en komt hij er met een boete van 150 gld. van af 90. 
Slechts een enkele maal wordt iemand betrapt bij het schieten van grof wild. 
Hierop mag slechts met speciale toestemming van de stadhouder, of, tijdens 
het stadhouderloze tijdperk, met toestemming van de Staten worden gejaagd. 
De boete op overtreding bedraagt 100 Philipsguldens à 46 stuivers of drie jaar 
verbanning uit het Sticht. Voor het vangen van een hert of een ree door de mo
lenaar in De Meern met een kornuit, eist Gerard boven de genoemde boete en 
het geweer 30 gld. wegens ongekwalificeerd jagen 91. Minder gelukkig is de re
cidivist Jan Backer, die wegens het strikken van een haas drie jaar verbanning 
krijgt opgelegd 92. Een zelfde lot treft Henrick Roestock, van beroep bouw-
knecht, die ook het stropen niet kan laten. Aan zijn veroordeling gaat een prin
cipiële discussie in de Staten vooraf met als inzet de vraag of Gerard in dit geval 
van een gecombineerde overtreding en misdrijf de beklaagde voor Gedeputeer
de Staten mag brengen en of een eventueel vonnis wel uitgevoerd kan worden. 
In de vroedschap van Utrecht heerst de opvatting dat Gerard pas tot vervolging 
voor Gedeputeerde Staten mag overgaan als de in hechtenis zijnde Roestock 
eerst wordt overgebracht van de gijzelkamer van het Hof van Utrecht naar de 
stadsgevangenis of te Hasenberg in detentie gebracht wordt. Een wat vreemd-

88 Ibidem, nr. 358-4, sent. G.S. 2 juni 1651. 
89 Ibidem, nr. 358-3, sent. G.S. 14 mrt. 1649. 
90 Ibidem, nr. 429, stukken 30 juli 1674 (extract sententie G.S.). 
91 Ibidem, nr. 358-7, sent. G.S. 15 juli 1666. 
92 Ibidem, nr. 358-8, sent. G.S. 23 okt. 1674. 
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soortige opvatting, waaraan wel gevolg wordt gegeven 93. 
Een enkele maal ontwikkelen stropers een nieuwe vangtechniek. Twee lieden 
worden 's nachts op heterdaad betrapt bij Woudenberg, waar ze overdag een 
groot net neergelegd hebben op de plaats waar patrijzen 's nachts bij voorkeur 
rusten. Met groots resultaat trekken ze het net over de slapende patrijzen. Ge
rard is hierover zeer verbolgen, omdat aldus de patrijzenjacht zeer geruïneerd 
wordt. Van ieder eist hij 25 gld. wegens ongekwalificeerd jagen, 50 gld. wegens 
jagen buiten het seizoen en omdat ze bij nacht betrapt zijn ook nog een verdub
beling van alle bedragen. Totale score 300 gld 94. 
Bij de houtvesterij kent men in het algemeen de stropers wel, maar het valt niet 
mee iemand op heterdaad te betrappen. Op een gegeven moment denkt Gerard 
de oplossing te hebben gevonden door aan Gedeputeerde Staten een lijst met 
37 van deze personen te overleggen en toestemming te vragen bij hen allen huis
zoeking te mogen doen en eventuele jachthonden, vuurwapens en ander jacht-
gerei in beslag te mogen nemen. Drie wonen in Utrecht, vier in Amersfoort en 
de rest verspreid over veertien dorpen. Onder hen bevindt zich de koster van 
Zeist en de buurman van de schout van Breukeier veen. Gedeputeerde Staten 
voelen echter niets voor Gerards pragmatische voorstel. Wel krijgt hij opdracht 
de 37 in naam van de Edel Mögenden te bevelen de plakkaten absoluut in acht 
te nemen en zich geheel van de jacht te onthouden 95. 
Een aparte, maar niet veelvuldig voorkomende complicatie ontstaat als inwo
ners van Holland in het Sticht komen jagen. Deze buitenlanders krijgen hogere 
boetes en mogen worden gegijzeld totdat de boetes zijn betaald. Zo'n geval 
doet zich het eerst voor in 1649. Ene Lambert Lam wordt op heterdaad betrapt 
als hij met een patrijshond, zak en schild aan het jagen is. De boete bedraagt 
in dit geval ten minste 50 gld. Bij gebrek aan beter laat Gerard hem vastzetten 
in een kamer van een herberg buiten de stadspoort van Utrecht. Dat is uiteraard 
een lastige en dure oplossing. Gerard weet na korte tijd gelukkig toestemming 
te verkrijgen Lam en voortaan ook anderen die hij op het platteland zal arreste
ren, met assistentie van de substituut-procureur-generaal van het Hof van 
Utrecht in de gevangenis van het Hof onder te brengen. Kennelijk was het erg 
lang geleden dat iemand wegens een overtreding van de jachtplakkaten was 
gearresteerd 96. 
Twee jaar later is Gerard in eigen persoon aanwezig bij de arrestatie van de uit 
Schoonhoven afkomstige Thomas van de Marck, kanunnik van St. Jan. Bij 
Zeist vangen Gerards dienaars Van de Marck op, tezamen met zijn knecht en 
twee andere personen, volgens Gerard allen ongekwalificeerd tot de jacht. Zij 
hebben vier windhonden en acht brakken bij zich alsmede een vuurwapen en 
een pas gevangen haas. Iemand moet Gerard hebben getipt, want enkele dagen 
eerder had Van der Marck met een valk en zijn hond al circa 20 hazen en 22 
patrijzen gevangen, die reeds naar Holland waren overgebracht. Erg lang 
houdt Gerard hem niet gevangen, want uit discretie en beleefdheid aanvaardt 
hij een borgstelling door de herbergier uit Zeist. Voor Gedeputeerde Staten eist 

93 GAU, Stad, II, nr. 121, vroedsch. resol. 7 en 17 nov. 1670; RÀU, Staten, nr. 358-7, sent. G.S. 
7 dec. 1670. 

94 RAU, Staten, nr. 358-5, sent. G.S. 9 nov. 1660. 
95 Ibidem, nr. 358-5, sent. G.S. 17 juni 1660. 
96 Ibidem, nr. 358-3, sent. G.S. 5 okt. 1649. 
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Gerard forse boetes: 50 gld. en verbeurdverklaring van de honden, het jachtge-
rei en de vangst wegens het ongekwalificeerd jagen door een buitenlander; twee 
maal 25 gld. voor de twee andere ongekwalificeerden; 30 gld. wegens het zon
der toestemming van Gedeputeerde Staten met een vuurwapen in het veld ko
men; een extra arbitrale correctie van 100 rijksdaalders omdat Van de Marck 
met een zo trotse jacht in het veld is geweest, zelfs boven hetgeen een gekwalifi
ceerde edelman in het veld brengt, en met de vele honden de jacht voor anderen 
bedorven heeft. Daarbij komt, aldus Gerard, dat Van de Marck drie jaar eerder 
ook al voor jagen in Utrecht is beboet en toen bij accoord de boete direct heeft 
voldaan; een recidivist dus. Van de herbergier uit Zeist, die de honden en het 
jachtgerei van de ongekwalificeerde Van de Marck in bewaring had, eist Ge
rard 20 gld. Totaal bedrag aan boetes 400 gld. met daarboven de verbeurde za
ken. 

Van de Marck trekt de kortstondige arrestatie echter zeer op zijn fatsoen en 
gesterkt door juridische bijstand start hij de tegenaanval voor zowel Gedepu
teerde Staten als voor het Hof van Utrecht. Dat laatste is niet zo tactisch en 
schiet bij Gedeputeerde Staten dan ook in het verkeerde keelgat. Van de Marck 
is van mening dat Gerards aanklacht van begin tot einde op 'notoire en taste-
lijcke' onwaarheden is gebaseerd, die door hem zijn gefingeerd om Van de 
Marck zo veel mogelijk bij de Staten te 'denigreren ende odieus' te maken. Hij 
meent verder dat Gerard er op uit is een principiële uitspraak te krijgen over 
het begrip inwoner van het Sticht. Derhalve legt hij een verklaring over van de 
gezamenlijke inwoners van Loerik bij Houten, die verklaren dat hij daar al acht 
jaar woont. Verder is hij kanunnik en gegoed in Utrecht, zodat Gerard zeker 
kon zijn van betaling van de boetes, waardoor de arrestatie in het geheel niet 
nodig was en zelfs niet had mogen plaats vinden. Terecht stelt hij dat volgens 
het plakkaat uit 1581 de zaak voor het Hof van Utrecht moet spelen, maar zoals 
vermeld, gebeurde dat al lange tijd niet meer. Hij verwijt Gerard dat hij als of
ficier van het land in deze de plakkaten strikt moet volgen en niet eventuele be
velen van Gedeputeerde Staten. Hij is echter slecht geïnformeerd als hij stelt 
dat Gerard tot dan overtreders altijd voor het Hof heeft gebracht. Zijn eind
conclusie luidt dat zowel door Gerard als door Gedeputeerde Staten verkeerd 
en onwettig is en wordt gehandeld. 

Zekerheidshalve vragen Gedeputeerde Staten advies aan twee rechters van het 
Hof, maar niet aan het Hof zelf! Het tweetal komt tot de conclusie dat uit de 
stukken van Van de Marck niet blijkt dat hij zijn primaire bewoning in het 
Sticht heeft, terwijl Gerard verklaringen heeft waaruit blijkt dat Van de Marck 
slechts steeds voor 4 à 6 weken per jaar in Loerik verblijft en dat hij daar niet 
voorkomt als belastingbetaler ten aanzien van de quotisatie en het consumptie
geld en dus nooit als inwoner is erkend. Dat hij kanunnik is en gegoed in 
Utrecht doet er niet toe, want hierdoor wordt men geen inwoner, menen de 
twee rechtsgeleerden. De arrestatie achten zij geheel legaal en indien Van de 
Marck had weten te ontsnappen had Gerard alsnog gebruik kunnen maken van 
de bezittingen in het Sticht en de prebende om de boetes op te verhalen. Gede
puteerde Staten nemen het advies geheel over in hun vonnis. Er zijn dan inmid
dels wel enkele jaren verlopen 97. 

97 Ibidem, nr. 300-2, dossier Gerard Ploos van Amstel contra Van de Marck. 
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'De terugkeer van de jacht', schilderij van Johannes Lingelbach (1622-1674). Rijksmuseum, nr. 
C 172. 
Foto: idem. 

Gerard is er met zijn gevolg ook getuige van dat zijn dienaars van een drietal 
nietsvermoedende advocaten van het Hof van Utrecht die bij De Bilt in het veld 
zijn, de vuurwapens afnemen. De advocaten zeggen tegen Gerard dat hij vlak 
daarvoor aan hun collega mr Cornelis Wijckersloot toestemming had gegeven 
om met enkele goede vrienden met een geweer in het veld te gaan en dat zij die 
vrienden zijn. Gerard legt hun pleidooi naast zich neer en ontbiedt wat later 
Wijckersloot op zijn kantoor in Zeist. Gerard ontkent de gegeven toestemming 
in het geheel niet, maar zegt dat Wijckersloot de bewuste heren niet tot zijn ge
zelschap had moeten nemen; 'om redenen bij monde te verhalen' staat in de 
stukken. Gerard geeft de geweren niet terug en de benadeelde advocaten wen
den zich gezamenlijk tot Gedeputeerde Staten. Deze keer moet ook Gerard zich 
verantwoorden. Hij wordt weliswaar in het gelijk gesteld, maar de geweren 
moet hij teruggeven en de boete van 50 gld. gaat niet naar hem maar naar de 
armen. Wel zal hij er vier vrienden minder aan over hebben gehouden 98. 
Niet alleen uit zijn vervolgingsbeleid blijkt dat Gerard wel in is voor het specta
culaire. Dat blijkt onder meer ook uit zijn ideeën over het aanpakken van de 
wolvenoverlast in het Sticht. Als in de loop van 1646 in het Overkwartier de 

Ibidem, nr. 429, stuk van 5 nov. 1670. 
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schade aan het vee sterk is gestegen en men vreest dat ook mensen het slachtof
fer van de wolven kunnen worden, ziet Gerard de oplossing in een massale 
klopjacht waaraan alle inwoners in dat gebied moeten meedoen. Hij vraagt au
diëntie aan bij Gedeputeerde Staten, zet zijn plannen uiteen en verkrijgt 
toestemming een dergelijke klopjacht voor te bereiden, waarbij hij kan rekenen 
op de verplichte medewerking van maarschalk, drosten, schouten, bosbewaar-
ders en alle ingezetenen. " . Drie weken later komt Gerard zijn uitgewerkte 
plan toelichten en neemt een concept-reglement voor de wolvenjacht mee. Als 
goed militair neemt hij ook een kaart mee waarop het aanvalsplan is aange
duid. Bij het plan hoort ook nog de medewerking van de maarschalken van het 
Nederkwartier en Eemland, de drossaards van Amerongen, Zuilenstein en 
Leersum en de officier van Rhenen. 

Pas dan lijken Gedeputeerde Staten zich te realiseren tot welke omvangrijke ac
tie zij zich door Gerard hebben laten verleiden. Een actie waarbij een groot deel 
van de Utrechtse bevolking gedurende meerdere dagen op de been zou zijn. Na 
rijp beraad bedankt men Gerard voor al zijn moeite, trekt alle resoluties aan
gaande de klopjacht in en besluit de wolvenoverlast via het instellen van een 
zeer hoge premie te lijf te gaan 10°. Door dit besluit blijft de generale wolven
jacht uit 1593 de laatste uit de geschiedenis van het Sticht 101. 
Het leidt geen twijfel dat Gerard zich met hart en ziel heeft ingezet voor de 
houtvesterij. Het is duidelijk dat in zijn wijze van benadering, waaraan een ze
kere rechtlijnigheid niet vreemd is, zijn militaire achtergrond doorklinkt. Het 
is ook duidelijk dat deze wijze van benadering gedurende tientallen jaren de in
stemming kan vinden van zijn lastgevers. Wanneer hij in 1674 kolonel wordt 
van het tweede Stichtse regiment infanterie, is het hem te veel van het goede 
ook nog voldoende inzet te blijven geven aan de toezicht op de jacht. Wegens 
hoge leeftijd verzoekt hij aan Willem III zijn ontslag als houtvester, hetgeen 
hem in 1677 vlak voor zijn zestigste verjaardag wordt verleend. Vanwege zijn 
lange en goede staat van dienst krijgt hij ontslag met behoud van zijn tracte-
ment van 600 gld. per jaar. Zoals in die tijd wel meer voorkomt, krijgt zijn op
volger pas een tractement als Gerard overlijdt 102. Tot 1695 zorgen drie opeen
volgende houtvesters voor veel boetes, want ze moeten het doen zonder 
tractement 103. 

Een militaire loopbaan 

Bij de start van zijn carrière kan Gerard zich gesteund weten door zijn invloed
rijke vader die zo min mogelijk aan het toeval wil overlaten. Alhoewel mr Adri-
aen Ploos van Amstel voor zijn zoon een politieke loopbaan voor ogen staat, 
vindt hij het belangrijk dat deze in zijn jonge jaren eerst het land in de wapen
rok dient. Waarschijnlijk start Gerard al in 1634 'onder zijn hoocheyts com
pagne die opgerecht worden is' 104. Vanaf 1636 is hij kornet in de door Holland 

99 Ibidem, nr. 264-50, resol. G.S. 20 dec. 1645. 
100 Ibidem, nr. 264-51, resol. G.S. 14 en 15 jan. 1646. 
101 Groot Placaatboek, II, 413-417, generale wolvenjacht. 
102 RAU, Staten, nr. 429, rekest Gerard Ploos van Amstel aan G.S. 23 sept. 1664; nr. 264-69, re

sol. G.S. 23 sept. 1664; nr. 429, memorie van Hardenbroek over emolumenten houtvester. 
103 Groot Placaatboek, II, 427. 
104 UBL, Hss., Hug. 37-13, brief van Agnes van Bijier aan Huygens, 6 mei 1649. 
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betaalde compagnie kurassiers van ritmeester Bergaigne 105. In 1637 vindt Ge-
rards vader het tijd dat er promotie wordt gemaakt, het liefst direct tot rit
meester van de cavalerie of anders tot kapitein bij de infanterie, met overslaan 
van de tussenliggende rang van luitenant. Derhalve laat hij zich gedurende het 
beleg van Breda (1637) nauwkeurig op de hoogte houden van de gesneuvelde 
ritmeesters en kapiteins en van andere promotiekansen. Ook Gerards compag
nie doet mee aan het beleg. In de periode augustus-september, die mr Adriaen 
met familie en enkele vrienden op zijn ridderhofstad Oude Gein doorbrengt, 
onderhoudt hij een vrijwel dagelijkse correspondentie met Huygens over de 
landspolitiek, maar schrijft ook steevast over Gerards promotie. Ook de graaf 
van Solms, zwager van de prins, spant hij voor zijn karretje 106. 'Mij is leet dat 
U.E. somwijlen met mijn soon moeylick valle, hebbe d'eere van met U.E. te 
consulteren gelijck oock met de heere Grave van Solms wat waere voor hem 
te voet ofte te peerde sijn avancement te soecken'. Gerard voelt er niets voor 
de cavalerie te verlaten, zodat mr Adriaen zich in eerste aanleg op een ritmees-
tersplaats concentreert. De eerste compagnie waarop hij het oog laat vallen is 
de door Holland betaalde van Van der Well. Als hij over deze promotiekans 
voor Gerard aan Huygens schrijft, voegt hij er aan toe: 'al waert wat costen 
soude. . . ick bidde mij te excuseren dat met sijn avancement haeste, want bo
ven vele andere bekende consideratien is eene pricipaelste dat hij gedestineert 
is tot een notable charge politique en dat binnen weinich jaeren' 107. 
Deze keer lukt het echter niet. Een van de volgende mogelijkheden doet zich 
voor als Hercules baron de Charnacé, ritmeester van een compagnie kurassiers 
en kolonel van een regiment infanterie, tijdens een nachtelijke patrouille door 
een verdwaalde kogel wordt getroffen en enkele dagen later overlijdt 108. 'De 
heere Charnacé (wiens leven noch well gewenst hadde) dus au liet d'honneur 
gebleven wesende' schrijft mr Adriaen aan Huygens. Hij ziet het liefst dat Ge
rard de ritmeestersplaats inneemt, maar wil het niet zo rechtstreeks noemen. 
Volgens hem zou de graaf van Solms zelf wel eens een serieuze kandidaat kun
nen zijn en de luitenant van de compagnie, de Franse baron de La Ferté Pont 
St. Pierre, een goede tweede. Gerard komt hooguit op de derde plaats, zo schat 
hij in. Vandaar dat hij stelt dat als de benoeming aan Utrecht zou staan het 
Solms zou worden; helaas heeft de prins het voor het zeggen! Indien echter in 
het legerkamp de gedachten meer naar de Franse luitenant zouden uitgaan, 
moet Huygens maar eens nagaan 'of den selve niet genegen is sijn avancement 
in Vranckrijck liever te soecken'. Als geen van beiden in de plaats van Charna
cé als ritmeester worden benoemd, zou Huygens zich misschien kunnen inzet
ten voor Gerard. 'Ick wete mijn soon noch jong genoech is, doch ooc dat de 

RAU, St. Pieter, nr. 50-4, resol. 11 mei 1637; ARA, Goldberg.nr. 302, verdeling krijgsvolk 
7 mei 1636. 
Ploos van Amstel, 'Adriaen Ploos van Amstel', 68, 69, 81, 82, 84. 
KHA, Arch. Const. Huygens, nr. 8-4, brieven van mr Adriaen Ploos van Amstel aan Huygens, 
2 sept. 1637; ARA, Goldberg, nr. 301, 30. Van der Well wordt 1 juli 1637 opgevolgd door Van 
Os. Kennelijk mikt mr Adriaen op de vrijvallende luitenantsplaats. 
Deze compagnie ten laste van Holland was in 1635 opgericht ingevolge het tractaat met Frank
rijk van 1634. Aan de totstandkoming van dat tractaat had mr Adriaen Ploos van Amstel mee
gewerkt, waarvoor hij in 1636 namens Lodewijk XIII uit handen van Charnacé 10.000 livres 
ontving. (Ploos van Amstel, 'Adriaen Ploos van Amstel', 66-67; F. J. G. ten Raa en F. de Bas, 
eds. Het Staatsche Leger, 1568-1795 (8 dln; Breda, 1911-1964) IV, 96, 98, 185, 186, 212). 
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Getrouwe copie naar een 17e-eeuwse anonieme 
aquarel (38 x 24 cm) van een piekenier uit een 
Stichts regiment omstreeks de tijd dat Gerard 
Ploos van Amstel kolonel is van het tweede op 
Utrecht gerepatrieerde regiment infanterie. 
Coll. Kon. Ned. Leger- en Wapenmuseum, 
Leiden, nr. 885. 
Foto: idem. 

Getrouwe copie naar een 17e-eeuwse anonieme 
aquarel uit dezelfde serie van een musketier uit 
een Stichts regiment. Coll. Kon. Ned. Leger
en Wapenmuseum, Leiden, nr. 887. 
Foto: idem. 

eerste niet sal wesen die op sodanige jaeren tot gelijcke charge is geavan-
ceert' 109. 
Begrijpelijkerwijs vindt Huygens dat mr Adriaen het nu wel erg bont maakt. 
Als Gerard voor korte tijd het krijgsbedrijf verlaat voor een bezoek aan de ver
plichte 1-septembervergadering van het kapittel van St. Pieter, geeft Huygens 
hem een boodschap van een dergelijke strekking mee voor zijn vader. 'Mijn 
soon heeft mij de consideratien van U.E. geopent waer mede mij volcoment-
lijck conformere, goet vynde en dit en ooc alles op sijn beloop te laten tot dat 
de occasie is het nyet van deze reyse, so ist over een jaer, voorvallende, sijne 
hoocheyt sal vynden door 't beleyt van zijne genade [= Solms] ende U.E. op 
hem te dencken'. In zijn hart is mr Adriaen het er echter helemaal niet mee eens 
zo lang te wachten. Met 'Off ick nu en dan voorslagen mochte doen, wilt die 
voor ydele concepten houden' sluit hij zijn brief aan Huygens af n o . Slechts 

"" Hel Staatsche Leger, IV, 185, 186; KHA, Arch. Const. Huygens, nr. 8-4, 5 sept. 1637, 9 sept. 
1637. 

110 Mr Adriaen vindt de inkomsten die Gerard van zijn prebende bij St. Pieter kan genieten belang
rijk. Als Gerard niet op de verplichte vergadering van 1 september aanwezig is raakt hij volgens 
de gebruiken van het kapittel een deel van zijn prebende kwijt. Daarom vraagt mr Adriaen zo
wel dispensatie bij het kapittel vanwege Gerards militaire charge als verlof uit het leger via Huy
gens. Het verzoek aan Huygens geeft aan dat hij 'liever de voorschr. vruchten soude willen der
ven dan dat yets onfatsoenlicx soude geschieden'. Beide verzoeken worden gehonoreerd. He
laas blijft de brief aan Gerard met het bericht van de verleende dispensatie van het kapittel te 
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drie dagen kan mr Adriaen zich inhouden en schrijft dan: "t Quaetste voor mij 
is dat een cornet hebbe van een jaer, soude me geluckich achten so mijn soon 
den Hulde mochte opwachten' ' ' ' . Hij huldigt het standpunt dat de aanhouder 
wint en schrijft enkele dagen later weer over Gerard, maar nu aan de prins zelf. 
In het begeleidende schrijven voor Huygens als secretaris van Frederik Hendrik 
staat: 'Bij de mijne mede hyer nevens gaende [ = brief] versoecke gedienstelijck 
zijne hoocheyt bij vorige weldaden ende genaden aen mij ende den mijnen be-
wesen, dese daer noch bij te willen doen ende mijn soon met de plaetse van lieu
tenant te versien. Bidde U.E. gedienstelijck 't sijne daer bij te willen doen' '1 2 . 
Hij ziet wel in dat het kapiteinschap voor de twintigjarige Gerard te hoog gegre
pen is, maar helemaal geen promotie is voor hem onverteerbaar. Hij schat nu 
de situatie juist in, want 'De wijle mijne brieven op wech waeren van solicitatie 
werden die geprevenieert door de goedertieren genegentheyt ende de albereyts 
gedane collatie vande lieutenants plaetse van zijn hooch. door U.E. entremise 
ende recommandatie op mijn soon, waer van gisteren laet in den avondt 't advis 
van U.E. bequam' 113. 

Welke zoon zou het niet op prijs stellen als hij zich met hart en ziel op zijn werk 
kan storten, terwijl zijn vader er achter de schermen voor zorgt dat zijn carrière 
soepel geregeld wordt. Gerards volgende promotie, die tot kapitein, vindt 
plaats in 1640. Daar Gerards vader in 1639 is overleden wordt deze bevordering 
geheel voorgekookt door zijn moeder, die in grote lijnen het recept van mr 
Adriaen uit 1637 volgt. Als in juli 1639 enkele kapiteins van door het Sticht be
taalde compagnieën sneuvelen, beloven Geëligeerden aan Agnes van Bijier dat 
zij Gerard zullen nomineren voor een benoeming tot kapitein door de prins. 
Omdat Gerards hart bij de cavalerie en niet bij de infanterie is, aarzelt Agnes 
bij dit aanbod. Dus vraagt ze Huygens om raad. 'Ick ben een wedevrou en aen 
mijn outste soon ten hoogste mij verlaten', schrijft ze en dringt er op aan een 
advies te geven alsof Gerard 'U.E. eygen soon waere'. Ze vermoedt dat zijn 
'avancement te paerde soo qualijck ende langelijck bij sal koomen.. . Ick weet 
wel dat mijn soon liev te paerde bleeff'. 'Den goede compagne die wel betaalt 
wort' heeft Bredevoort in de Achterhoek als garnizoensplaats. Haar zwager Jo-
han Strick, heer van Linschoten en de heer van Renswoude 'raden soo hij in 
de oorlogh wil blijve, dat mijn soon de compagnie aen neempt'. Agnes zelf ziet 
liever dat Gerard het leger verlaat en voor zes jaar een benoeming in de Raad 
van State krijgt. Kort tevoren, toen Huygens bij haar op bezoek was, had ze 
daarover al met hem gesproken. Nu vraagt ze hem er eens met de prins en de 
graaf van Solms over te spreken '14 . Kennelijk vinden haar raadgevers dat Ge
rard toch het beste de compagnie uit Bredevoort kan nemen. Nadat Geëligeer
den op 11 maart 1640 Gerard genomineerd hebben en de Ridderschap en steden 
ook elk met een candidaat zijn gekomen, volgt na Agnes' voorbereidende werk 

lang onderweg en komt hij voor niets naar Utrecht. In plaats van blij te zijn met dit weekje 
verlof op de ridderhofstad Oude Gein is hij boos. Hij zou liever bij het beleg van Breda geble
ven zijn. Als Gerard weer terugkeert, geeft zijn vader hem een briefje mee voor Huygens. 'Met 
mijn soon hebbe alleen een salutatie in weynich regelen gesonden' (KHA, Arch. Const. Huy
gens, nr. 8-4, 29/19 aug. 1637, 9 sept. 1637, 16/6 sept. 1637). 

111 Ibidem, 12/2 sept. 1637. 
112 Ibidem, 17/7 sept. 1637. 
113 Ibidem, 19/9 sept. 1637. 
114 UBL, Hss., Hug. 37-2, brief van Agnes van Bijier, 23 juli 1639. 

77 



al snel de benoeming tot kaptitein van de door Utrecht betaalde en 150 man 
sterke compagnie infanterie uit Bredevoort ' '5 . De graaf van Solms ziet er op 
toe dat Gerards compagnie ook daadwerkelijk zal deelnemen aan de komende 
veldtocht 116. 
Even groot als Gerards affiniteit tot het krijgsbedrijf is zijn gehoorzaamheid 
aan de wensen van zijn ouders. Hij verlaat er zelfs de cavalerie voor, die toch 
zijn hart gestolen heeft. Zijn moeder blijft zich met Gerards handel en wandel 
bemoeien. Als ze vreest dat hij via Huygens wil proberen zijn compagnie van 
Bredevoort naar Utrecht te laten overplaatsen om zijn houtvestersambt gemak
kelijker uit te kunnen oefenen, vraagt ze aan Huygens een dergelijk verzoek te 
negeren. Ze vreest dat als de soldaten, die zich in Bredevoort zeer thuis voelen, 
er achter zouden komen dat Gerard om overplaatsing heeft verzocht, zij hem 
dat zeer kwalijk zullen nemen. Met klem vraagt ze Huygens: 'Daerom bidde 
ick U.E. als een vader voor mijn kinderen toch mij dit niet qualick op te nemen 
en het best te doen volgens mijn versoeck'. Of Gerard het hââr kwalijk zal ne
men dat ze zich met zijn zaken bemoeit, lijkt geen rol te spelen. In elk geval 
blijft de compagnie nog vele jaren in Bredevoort in garnizoen "7. 
Gerards compagnie behoort tot het Stichtse regiment infanterie ten dienste van 
de Republiek U 8 . Alhoewel het regiment wordt aangevoerd door een kolonel, 
bijgestaan door een kleine staf, is het regimentsverband in die tijd nog erg zwak 
en is de compagnie nog steeds de belangrijkste operationele eenheid in het le
ger. De betaling van het regiment door Utrecht verloopt niet via de regiments
staf maar via de kapiteins van de compagnieën. Bij de andere provincies loopt 
het overigens identiek. De omvang van de compagnieën en de hoogte van de 
gages, tractementen en soldij worden vastgesteld op het niveau van de Genera-
liteit, in wier dienst zij immers in beginsel ook staan, hoewel de betaling door 
de provincies plaats vindt 119. Voor zijn compagnie, in 1644 120 man sterk, 
ontvangt Gerard op jaarbasis een bedrag van 14.400 gld. Als commandant 
krijgt hij verreweg het hoogste bedrag van 1300 gld. per jaar. Zijn plaatsver
vanger, de luitenant, moet het met 400 gld. doen. De zorg voor het vaandel is 
toevertrouwd aan de vaandrig, die daarvoor 350 gld. ontvangt. De twee ser
geants die de compagnie africhten zijn ieder goed voor 200 gld. Drie korporaals 
geven leiding aan de eskaders waaruit de compagnie is opgebouwd voor een sol
dij van 140 gld. per jaar. Verder kent de compagniesstaf nog twee tamboers, 
een schrijver die het administratieve beheer heeft en de inkwartiering regelt, een 
chirurgijn die als kapper en medisch verzorger optreedt en een provoost, die 
de handhaving van de discipline tot taak heeft. Ieder van hen verdient 100 gld. 
per jaar. Voor de persoonlijke verzorging en allerlei klusjes voor de kapitein, 
luitenant en vaandrig zijn een drietal jongens aanwezig, ook wel pages geheten, 
die ieder 70 gld. vangen. 

115 RAU, Staten, nr. 232-20, resol. 11 mrt. 1640. Hij volgt kapitein Clinger op (ARA, Goldberg, 
nr. 301, 243). 

116 De briefwisseling van Constantijn Huygens, J. A. Worp, ed., II. Rijks Geschiedkundige Publi-
catiën XIX ('s-Gravenhage, 1913) nr. 2342, brief van de graaf van Solms, 4 apr. 1640. 

117 UBL, Hss., Hug. 37-4, 27 aug. 1640; 37-5, 24 sept. 1640, brieven van Agnes van Bijier. UB 
Amsterdam, 29 Ah nr. 1, brief van Gerard Ploos van Amstel aan Huygens, 27 aug. 1640. 

118 Het Staatsche leger,\V, 234. 
119 C. M. Schuiten en J. W. M. Schuiten, Het leger in de zeventiende eeuw (Bussum, 1969) 34-36; 

Het Staatsche leger, VI, 460-462. 
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De feitelijke gevechtskracht ontleent de compagnie aan 104 piekeniers en mus
ketiers, van wie de soldij varieert van 95 tot 140 gld. per jaar. Omdat de provin
cies met het betalen van de soldij doorgaans geen voortvarendheid betrachten, 
vervult de solliciteur, die voor de compagnie bij de betaalkantoren op tijd het 
geld probeert los te krijgen, een belangrijke rol. Lukt hem dat niet, dan leent 
hij elders geld of schiet het zelf voor; uiteraard tegen hoge rentes, die later weer 
op de soldij gekort moeten worden. Van de soldij moeten de soldaten zelf hun 
kleding en wapens betalen, die de kapitein voor de gehele compagnie verzorgt. 
De kosten houdt de kapitein af van de soldij. Veel kapiteins runnen hun com
pagnie als een soort onderneming en verdienen aldus naast hun tractement een 
aardige cent bij. 
De piekenier draagt een stormhoed en een borst- en rugpantser. Hij is bewa
pend met een spies van minstens achttien rijnlandse voeten en met een rapier. 
De musketier draagt ook een stormhoed en heeft eveneens een rapier. Verder 
heeft hij een musket met een loop van minstens vier rijnlandse voeten lang dat 
kogels afschiet van twaalf in een pond. Wegens het grote gewicht van het mus
ket, dat met een lontslot wordt afgevuurd, rust de loop tijdens het schieten op 
een forket. De vuursnelheid is zeer gering: één schot per twee minuten 12°. 
Met deze compagnie maakt Gerard de laatste periode van de Tachtigjarige 
Oorlog mee, die zich grotendeels in Vlaanderen afspeelt. Zo is hij betrokken 
bij het beleg en de val van Sas van Gent in 1644 en behoort zijn compagnie tot 
de groep van 60 die na het vertrek van het leger in oktober de omgeving in staat 
van verdediging moet houden '2l. Gerard zelf verwacht zo laat in het jaar geen 
vijandelijke acties meer en vraagt verlof om in Utrecht zijn houtvestersambt 
te mogen uitoefenen. Voordat het daartoe komt, eist het barre weer zijn tol 122. 
Gerard wordt 'pryckeloos kranck', evenals de meeste manschappen. 'De vaen-
drager is vant koude vuer gestorven' meldt Agnes van Bijier aan Huygens als 
de compagnie eind december uit 'die ellendige polder' Austria naar Bredevoort 
mag vertrekken 123. Gerard is zo verzwakt dat hij brieven die Huygens hem 
stuurt niet kan beantwoorden. Nadat hij 'un mois entier travaille d'un fièvre 
continuelle' herstelt en 'entre deux de la medicine je commence grace a dieu a 
apprendre a marcher par la chambre et l'appétit revient' kan hij zijn eerste brief 
aan Huygens weer dicteren. Zelf schrijven is er dan nog niet bij 124. 
Diverse malen vindt een belegering van Hulst plaats. Eindelijk lukt het in 1645 
de stad op de Spanjaarden te veroveren. Het is Gerard die de prins komt meede
len dat de bezetting uiteindelijk bereid is om over een capitulatie te spreken: 
'Vers le dix heures apres soupper le capitaine Ploos apporte q'ils ont preste l'o
reille à capituler' 125. 

120 Schuiten, Het leger, 36-40; ARA, Staten-Generaal, nr. 8054, Staat van Oorlog 1644, Sticht; 
Het Staatsche leger, III, 288; IV, 178-181, 352; V, 442. De soldij en gages werden in die tijd 
per maand van 42 dagen vastgesteld. De tractementen en andere kosten per normale maand. 
In deze publicatie is alles op jaarbasis omgerekend en vervolgens afgerond. Zie ook H. L. Zwit
ser, 'De controle op de rekeningen van de solliciteurs-militair door de kapiteins in het Staatse 
leger', Mededelingen van de Sectie Krijgsgeschiedenis, I (1978) 75-85. 

>2' Het Staatsche leger, IV, 96-130. 
122 UBL, Hss., Hug. 37-2, brief van Gerard Ploos van Amstel, 24 okt. 1644. 
123 Ibidem, nr. 37-8, brief van Agnes van Bijier, 24 dec. 1644. 
124 UB Amsterdam, 29 Ah nr. 2, brief van Gerard Ploos van Amstel aan Huygens, 3/23 nov. 1644. 
125 De briefwisseling van Constantijn Huygens, II, nr. 4204, brief van Huygens aan Amalia van 

Solms, 13 nov. 1645. 
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In de laatste tien jaar van de oorlog met Spanje onderscheidt Gerard zich als 
een rasmilitair die zich met elan inzet voor de belangen van de Republiek. Zijn 
vader zegt van hem: 'Hij is ten hoochsten dienstlick voor de Staet, sonderlingh 
bij dusdanige occasie van belegeringe... en . . . sal oorsake wesen van 't verspa
ren van vele dusenden als oock van menschen'. Over zijn aard stelt mr Adriaen 
dat die 'van sodanige nature is dat hij voor een vrundt inde doot soude gaen'. 
Gerard oogst graag eer in het krijgsbedrijf. 'Je me figure ne pouvoir negligir 
quelques occasions d'honneur, que j'ambierai en toutes occasions', zegt hij er 
zelf van 126. 
Na de vrede van Münster in 1648 wordt het voor het leger nog rustiger dan de 
laatste jaren van de oorlog. Voor Gerard betekent het dat hij zich veel meer 
kan toeleggen op de houtvesterij, en zijn kanunnikaat bij St. Pieter, en zelfs 
een benoeming kan aanvaarden in het watergraafschap tot de schouw van de 
Vecht, Nieuwe Gracht, Vaartse en Kromme Rijn. Daarnaast kan hij nog regel
matig voor vele maanden verlof krijgen om in Duitsland de omvangrijke erfe
nis van zijn vrouw Anna Regina von Bodeck af te handelen 127. In 1652 krijgt 
hij zelfs in totaal vijf maanden verlof! De vrede weerspiegelt zich ook in de om
vang van de compagnie. In 1644 telde deze nog 120 man, in 1648 was de sterkte 
slechts 70 man en in 1665 nog maar 50 128. De enige afwisseling bestaat uit de 
verandering van garnizoensplaats. Na Bredevoort volgen onder meer Grave, 
Rhenen en Hasselt bij Zwolle. Met uitzondering van Grave zijn het kleine 
plaatsjes, waarin slecht één of enkele compagnieën gelegerd zijn 129. Het mili
taire bedrijf zelf is in die tijd weinig boeiend. Doordat er geen officieren meer 
sneuvelen, terwijl de meeste hoofdofficieren ook nog relatief jong zijn en de 
omvang van het leger sterk terugloopt, zijn Gerards vooruitzichten op verdere 
promotie niet rooskleurig. Pas in 1661 doet zich een kans voor als de ma-
joorsplaats bij het Stichtse infanterie regiment wegens een andere promotie 
vrijvalt. Gerard solliciteert direct bij de Staten, maar in die tijd geniet het leger 
zo weinig prioriteit, dat pas twee jaar later een besluit wordt genomen 13°. In 
juni 1663 volgt Gerards benoeming tot majoor, echter niet bij het Stichtse regi
ment, maar bij dat van Overijssel. In het Stichtse regiment wordt George Johan 
van Weede van Walenburg majoor. Beiden krijgen hun commissiebrief op 14 
juni van de Raad van State ' 3 l . Als kapitein blijft Gerard tezamen met zijn 
compagnie op de Staat van Oorlog ten laste van Utrecht staan. Voortaan komt 
hij in deze Staat altijd op twee plaatsen voor: enerzijds als kapitein, een functie 
die de opklimmende hoofdofficieren altijd bij hun compagnie blijven bekle-

126 KHA, Arch. Const. Huygens, nr. 8-4, 19/9 sept. 1637; UBL, Hss., Hug. 37-2, 24 okt. 1644. 
127 ARA, Raad van State, nr. 2061-1, register van verloven 1651-1664, 2 juli 1652 (fol. lv) ,23jan. 

1652 (fol. 6r), 23 aug. 1652 (fol. 15v), 20 mrt. 1656 (fol. 53r), 25 juli 1659 (fol. 90r), 27 apr. 
1662 (fol. 1 lOv), 10 apr. 1663 (fol. 114v), 15 sept. 1664 (fol. 123r). In totaal tenminste 22 maan
den verlof in 13 jaar. Voor korter durende reisjes naar Utrecht, zoals voor het bijwonen van 
de kapittelvergaderingen en dergelijke, werd geen verlof aan de Staten-Generaal gevraagd. 
Voor de verwikkelingen rond de erfenis van de familie Von Bodeck wordt verwezen naar de 
paragraaf 'Om de broederlijcke liefde ende eenicheyt'. 

128 ARA, Staten-Generaal, nr. 8054, Staat van oorlog 1644; nr. 8055, Staat van oorlog 1648; nr. 
8068, Staat van oorlog 1665. 

129 ARA, Raad van State, nr. 2061-1, register patenten 1651-1664, fol. 24r; nr. 2061-11, bezettin
gen krijgsvolk (garnizoensplaatsen), Rhenen, Hasselt, Grave; nr. 2062, garnizoenen in Hasselt; 
Staten-Generaal, nr. 146, resol. 19 sept. 1658. 

130 RAU, Staten, nr. 232-30, resol. 19 juni 1661. 
131 Het Staatsche leger, V, 474, 477, 478; RAU, Staten, nr. 232-31, resol. 2 juni 1663. 
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den, anderzijds als majoor, waarvoor een apart tractement boven het kapi-
teinssalaris wordt uitgekeerd van 340 gld. per jaar 132. 
Als majoor is Gerard belast met het regelen van wacht-, veiligheids- en verken
ningsdiensten, het regelen van de marsen enzovoort 133. In 1665, als de Tweede 
Engelse oorlog uitbreekt en er gevaar vanuit het Münsterse dreigt, vindt een 
versterking van het leger plaats. Bij die gelegenheid promoveert Gerard tot 
luitenant-kolonel van het dan opgerichte tweede regiment infanterie van 
Utrecht. Louis de Aquila wordt kolonel en Gijsbert Johan van Hardenbroek 
majoor. Zijn tractement wordt, evenals bij de twee anderen, voorlopig niet ver
hoogd, maar bedraagt wat later 960 gld. per jaar. Dit tweede regiment wordt 
geformeerd uit enkele compagnieën met Nederlanders, waaronder Gerards 
compagnie, en verder uit genationaliseerde compagnieën Britten 134. 
Tussen 1648 en 1672, dus tussen de vrede van Münster en het rampjaar 1672, 
is er voor het leger een zeer beperkte taak. Enkele malen wordt een aantal com
pagnieën uit hun garnizoensplaatsen opgeroepen om een veldleger te vormen, 
corps d'armes genaamd. Het gaat dan om dreigingen vanuit het buitenland, 
meestal vanuit het bisdom Münster. Soms vindt een expeditie plaats, waarbij 
het tot beperkte schermutselingen komt. Slechts éénmaal wordt het echt span
nend en kritiek. Aan al die acties doet Gerard mee. In 1655 komt het tot een 
tweetal corps d'armes van cavalerie en infanterie, die al spoedig weer uiteenval
len, 'den noot over seynde', waarna een ieder weer naar zijn garnizoensplaats 
kan gaan 135. In 1657 dreigen verwikkelingen met Münster en Gerard wordt in
gedeeld bij het legerkorps dat via Bredevoort en Grol het bisdom moet binnen 
trekken. Het machtsvertoon is voldoende om snel een politieke oplossing te 
forceren en nog vóór de grens is gepasseerd krijgen de compagnieën de op
dracht weer in garnizoen te gaan 136. 

Als in 1658 de Noordse oorlog uitbreekt schiet de Republiek de Denen te hulp. 
Gerards broer Jacob, vaandrig bij een compagnie Schotten, betaald door 
Utrecht, maakt deel uit van het secours van 38 compagnieën '3 7 . Gerard maakt 
deel uit van het corps d'armes dat die zomer voor de zekerheid op de been is, 
maar zonder acties weer in garnizoen gaat 138. De volgende vijfjaren zijn weer 
erg rustig voor het leger en dus ook voor Gerard. In december 1663 laat de bis
schop van Münster een inval doen in Oost-Friesland om bij de vorst aldaar een 
grote schuld te executeren. Bij deze acties wordt ook de Dijlerschans op de lin
keroever van de Eem bezet. Deze ontwikkelingen vindt de Republiek te zeer be-
132 ARA, Staten-Generaal, nr. 8067, Staat van oorlog 1664, Sticht. 
133 ARA, Raad van State, nr. 1530, fol. 2; Schulten, Het leger, 33. 
134 RAU, Staten, nr. 232-31, resol. 10 aug. 1665; Het Staatsche leger, V, 474. 
135 ARA, Raad van State, nr. 2061-1, register patenten 1651-1665, fol. 30r e.v. 
136 Ihidem, fol. 46r e.V.; Het Staatsche leger, V, 70-73. 
137 Ibidem, fol. 50v; GAU, Not. Arch., nr. U 022a029 (Houtman), 9 apr. 1659, 18 febr. 1659. Ja

cob Henric Ploos van Amstel is 22 jaar als hij in 1659 door G.S. van Utrecht als vaandrig wordt 
benoemd in de compagnie Schotten van kapitein James Arskyn, die door het Sticht wordt be
taald. Als voorwaarde is aan de benoeming verbonden dat de sergeant van de compagnie elk 
jaar 200 gld. van Jacob zal ontvangen, totdat de sergeant zal promoveren. Ten opzichte van 
de gage van een vaandrig van 350 gld. per jaar een groot bedrag. Kennelijk is het een afkoop
som voor de claim die de sergeant op de post van vaandrig had. Jacobs benoeming vindt plaats 
als de compagnie in Kopenhagen is. Voor zijn uitmonstering en reis heeft hij 1500 gld. nodig. 
Als hij vijfjaar later in oktober 1664 in zijn ziekbed overlijdt, is hij luitenant bij Arskyn. In 
zijn testament staat een legaat van 50 gld. voor het dochtertje van een (de?) sergeant Gerrit 
Meesen (GAU, Not. Arch., nr. U 059a002 (Van Rhee), 16 okt. 1664). 

138 ARA, Raad van State, nr. 2061-1, register patenten, fol. 51v e.v. 
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dreigend en een veldleger van 1100 cavaleristen en 4500 infanteristen wordt op 
de Dijlerschans afgestuurd met als doel de 'bisschoppelicke volcken te desloge
ren'. Aan deze veldtocht neemt Gerard als majoor deel. Aanvankelijk moet hij 
met de zijnen de bezetting van de schans Bourtange versterken, later maakt hij 
deel uit van de expeditie tegen de Dijlerschans. Nadat deze in juni in Staatse 
handen is gevallen - aan Staatse zijde kostte de gehele campagne vier soldaten, 
erg bloedig was het dus niet - krijgt Gerard in juli opdracht via Bourtange weer 
naar zijn garnizoensplaats Hasselt te marcheren 139. Vlak vóór deze expeditie 
had Gerard verlof gekregen om gedurende drie maanden in Duitsland zijn za
ken af te wikkelen; net terug uit Oost-Friesland krijgt hij alweer toestemming 
voor zo'n trip 140. 

Als in 1665 de Tweede Engelse oorlog uitbreekt, moet Gerards compagnie 
twintig musketiers leveren voor een versterking van de vloot met 4260 soldaten. 
Omdat gevreesd wordt dat de bisschop van Münster zich ook tegen de Repu
bliek zal keren, vindt de samenstelling plaats van een corps d'armes dat de 
oostelijke grenzen moet verdedigen 141. Het gaat om een bescheiden corps van 
80 afgeslankte compagnieën te voet en 24 te paard. Gerard start deze tocht als 
majoor bij Overijssel, maar nog vóór de Münstersen in september de grens pas
seren, is hij luitenant-kolonel van het inderhaast opgerichte tweede, op de re
partitie van Utrecht staande regiment infanterie. Hulp van Frankrijk is echter 
nodig om de Münsterse troepen weer over de grens te drijven en in 1666 een 
vrede af te dwingen 142. 
Als Lodewijk XIV na de dood van zijn schoonvader Filips IV van Spanje na
mens zijn vrouw aanspraak maakt op een deel van de erfenis, bezet hij in 1667 
een deel van de Zuidelijke Nederlanden. Als gevolg daarvan trekt het Staatse 
leger zich samen in de omgeving van Bergen op Zoom 143. Gerard bevindt zich 
ook in het legerkamp, maar zijn gezondheid laat hem in de steek. Aan zowel 
de Staten-Generaal als aan Gedeputeerde Staten van Utrecht verzoekt hij een 
verlof van drie maanden tot herstel van zijn gezondheid 144. Dat brengt hem 
nog in moeilijkheden als tijdens zijn afwezigheid in november een monstering 
van de troepen plaats vindt door de gecommitteerden van de Raad van State. 
Aan Gerards compagnie bevinden de heren nog al wat tekortkomingen: te wei
nig manschappen en onvoldoende uitrustingsstukken. Als Gerard van het rap
port van de monstering kennis neemt, is hij zeer verbolgen. Het blijkt dat geen 
rekening is gehouden met soldaten die tijdens de monstering voor werkzaamhe
den buiten het legerkamp verbleven, terwijl zijn afwezigheid en die van enkele 
anderen die met toestemming van de Staten-Generaal en Gedeputeerde Staten 
afwezig waren, als een verzuim is beschouwd. De monsterrol en de bewijzen 
van zijn beweringen overlegt Gerard aan Gedeputeerde Staten. Die nemen er 
kennis van en verwijzen hem naar de Raad van State zelf. Kennelijk ging het 
om een 'overval' van de gecommitteerden, want Gerards chef Aquila legt een
zelfde klacht bij Gedeputeerde Staten. Ook bij zijn compagnie werden zieken 

139 Ibidem, fol. 64r-72v; Het Staatsche leger, V, 128-135. 
140 ARA, Staten-Generaal, nr. 12535, register verloven, fol. llOv, fol. 123r. 
141 ARA, Raad van State, nr. 2061-1, register patenten, fol. 78v. 
142 Het Staatsche leger, V, 148-175. 
143 Ibidem, 195-208. 
144 RAU, Staten, nr. 264-72, resol. G.S. 15 aug. 1667. 
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en verlofgangers niet meegenomen in de monsterrol 145. 
De Triple Alliantie die de Republiek met Engeland en Zweden in 1668 sluit ter 
regeling van de aanspraken van Lodewijk XIV op de Zuidelijke Nederlanden 
neemt voor korte tijd de dreiging vanuit Frankrijk weg. Des te harder komt 
Frankrijk in 1672 terug, maar nu bijgestaan door Engeland, Münster en Keu
len. Al op 7 april 1672 krijgen achttien regimenten te voet en dertien te paard 
opdracht zich bij Meppel te verzamelen. Daaronder bevindt zich het regiment 
van Aquila, waarvan de compagnieën over geheel Nederland en de Duitse 
grensstrook in garnizoen liggen: Doesburg, Hasselt (Gerards compagnie), 
Zwolle, Philippine, Aardenburg, Nijmegen, Cadzand, Emmerik, Rees en Rijn-
berk; Gerards zoon Adriaen Dominicus dient in hetzelfde regiment als luite-

-nant bij de compagnie van kapitein Groulardt, die zich in Aardenburg be
vindt 146. Wat later blijkt het regiment deel uit te maken van het leger bij de 
IJssel. Gerard zelf is op 17 april O.S. samen met zijn kwartiermeester Nicolaes 
Radijs nog in Utrecht en herziet zijn testament en regelt het beheer van zijn goe
deren voor lange tijd. De kans dat hij het oorlogsgeweld zal overleven schat hij 
kennelijk veel geringer dan bij voorgaande acties, want toen vond hij het in het 
geheel niet nodig om wat dan ook voor zijn vertrek te regelen 147. 
De zwakte van het leger blijkt duidelijk als van de 18.000 man die volgens de 
boeken aan de IJssel moeten verschijnen, er slechts een legerkorps van 8.000 
man op de been blijkt te zijn! De Raad van State had wellicht wat meer moeten 
monsteren in de voorafgaande jaren. Ter ondersteuning volgt snel een aantal 
burgercompagnieën. Uit Utrecht komen 2000 man, aangevoerd door burger
kapiteins 14S. Eén ervan is Gerards achterneef mr Georgh Ploos van 
Amstel 149. De wapens voor de landzaten zijn gevorderd van de inwoners van 
het Sticht. Gerards broer Engelbert die op het huis 'De Wiers' bij Vreeswijk 
woont, staat zijn roer af aan één van de elf man die Vreeswijk voor de burger
compagnieën moet leveren 15°. Adriaen Ploos van Amstel, de oudste broer van 
mr Georgh, doet waarschijnlijk als luitenant mee '51 . 

Het verloop van de oorlogshandelingen is genoegzaam bekend. De 8.000 man 
aan troepen trekken onder aanvoering van Willem III alras bij de IJssel weg 
en gaan via Utrecht, dat zijn poorten voor hen gesloten houdt, richting Hol
land. In september bevindt een groot deel van het regiment Aquila zich bij Mui
den om deel te nemen aan de verdediging van het noordelijke stuk van de 

145 Ibidem, 5 dec. 1667, 10 dec. 1667. Gerard verzoekt aan G.S. tegelijkertijd uitbetaling van de 
verlopen maand soldij. 

146 ARA, Staten-Generaal, nr. 4753, secr. resol. 7 apr. 1672-29 juni 1672; Raad van State, nr. 
2067, garnizoen Aardenburg. 

147 GAU, Not. Arch., nr. U 060a010 (Van Doorn), 18 apr. 1672. 
i"8 Het Staatsche leger, V, 318-321. 
149 RAU, Staten, nr. 232-35, resol. 22 mei 1672; GAU, Stad, II, nr. 130, vroedsch. resol. 25 mei 

1672. Mr Georgh Ploos van Amstel was kapitein van een korps van Utrechtse burgers, die hij 
uit eigen middelen soldij heeft moeten betalen. In 1676 heeft hij van het Sticht nog 2212 gld. 
te goed. Op zijn verzoek geeft de kamer van financiën hem een lijfrentebrief ter aflossing van 
de genoemde schuld. In opdracht van de Staten wordt deze rentebrief in 1684 weer vernietigd 
(RAU, Staten, nr. 232-41, resol. 2 sept, en 4 okt. 1684). 

150 Streekarchivariaat Zuidwest Utrecht, GA Vreeswijk, Arch, vóór 1795, nr. 533, resol. 22 mei 
1672. Engelbert krijgt voor zijn 'roer', dat heel wat moderner is dan de musketten waarmee 
het leger is uitgerust, een vergoeding van 7 gld. 

151 Adriaen Ploos van Amstel wordt 30 mrt. 1674 kapitein bij een nieuw opgerichte compagnie 
op Holland (ARA, Raad van State, nr. 1530, fol. 135r). 
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waterlinie 152. De compagnie van Adriaen Dominicus is gelegerd in Weesp. Na 
een slopende periode met veel ziektes blijkt op een koude februaridag dat zijn 
kapitein, de vaandrig, een sergeant en hijzelf hun post hebben verlaten terwijl 
de schildwacht in slaap is gevallen. Kapitein Groulardt wordt ter plekke (tijde
lijk) van zijn functie ontheven 153. 
In het voorjaar van 1673 vertrekt het regiment Aquila om aan de verdediging 
van Groningen en Friesland deel te nemen. In september assisteert het voor 
korte tijd bij het beleg van Naarden. Het inmiddels sterk in omvang toegeno
men. Staatse leger weet in het najaar de Fransen en de Münstersen weer over 
de grens te verdrijven. De rest van de oorlog speelt zich verder voornamelijk 
op Zuid-Nederlands grondgebied af 154. Het Sticht is door de Franse bezetting 
gehavend en verarmd. Over de problemen die dit voor de inwoners en ook Ge
rard oplevert, handelt een volgende paragraaf. 
Gerard is in 1674 betrokken bij de slag bij Seneffe, dat iets ten zuiden van Wa
terloo ligt. Deze veldslag is de bloedigste uit de tweede helft van de zeventiende 
eeuw. Het Franse leger telt dan 50.000 man, het Staatse leger, bijgestaan door 
de troepen van Spanje, de keizer en de keurvorst van Brandenburg, 65.000 
man. De verliezen bij de onbeslist geëindigde veldslag zijn niet gering: aan 
staatse zijde acht kolonels, één luitenant-kolonel, drie majoors en 6.000 overi
ge militairen. Onder hen bevinden zich de commandanten van twee door 
Utrecht betaalde regimenten infanterie, namelijk de kolonel Johan van Stock-
heim en Hendrick Torek. Laatstgenoemde, tevens Gerards chef, was het jaar 
tevoren de overleden Aquila als commandant opgevolgd. Beide onderdelen 
hadden in deze slag dapper gestreden 155. Te velde volgt Gerards benoeming 
tot kolonel. Zijn commissiebrief van de Raad van State, met de aantekening 
dat hij de bij deze benoeming behorende eed heeft afgelegd, volgt later. 'Den 
XXIX octobr. 1674 commissie gedepecheert voor den Edelen Gestrengen Ge
rard Ploos van Amstel, heer van Ouden Geyn als colonel, tot noch toe It. colo
nel vant selve regiment, in plaetse van wijlen den Edel gestrengen Colonel 
Torek, welcke plaetse hij heeft bedient sedert den 21 augusti lestleden.. . heeft 
den eedt gedaen den selfden dito' 156. Gerards zoon Adriaen Dominicus volgt 
de gesneuvelde kapitein van een Hollandse compagnie op 157. 
Op het toch al zo verarmde Sticht staan nu maar liefst vijf infanterieregimenten 
gerepartieerd. Voor 1672 waren het er slechts twee! 158. Tezamen met de cava 
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Het Staatsche leger, V, 276, 277, 328. 
G. Groen van Prinsterer e.a., eds., Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-
Nassau, 2e serie, V (Utrecht, 1861) brief nr. MCCV, 16 febr. 1673. 
Het Staatsche leger, VI, 13-15, 17-21, 27, 30-35, 45-46, 54-57, 65-66, 68-70, 75-80. 
Bij die opvolging werd Gerard dus gepasseerd. Wellicht speelde daarbij een rol dat in die tijd 
de oorspronkelijk op repartitie van Utrecht staande regimenten door Holland werden betaald 
(Utrecht was immers bezet gebied) en dat de Staten van Holland een eigen favoriet naar voren 
konden schuiven. Voor de slag bij Seneffe zie: Het Staatsche leger, VI, 32. 
ARA, Raad van State, nr. 1530, fol. 166r; fol. 12r geeft de taakomschrijving van de kolonels. 
Daaruit blijkt dat de Staten-Generaal vertrouwen op de 'cloeckheyt ende ervarentheyt in't 
stuck van de oorloghe'. Gerard krijgt volkomen last, macht en bevel over de kapiteins, officie
ren en soldaten van het regiment om hen te gebieden, te geleiden en te gebruiken tegen de vijan
den van de Republiek, hetzij te velde of in garnizoenen tot verdediging van steden of sterkten, 
alsook op oorlogsschepen. 
ARA, Raad van State, nr. 1530, fol. 175v, 20 nov. 1674. 
Het Staatsche leger, V, 474-475, VI, 242-244. 
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De slag bij Seneffe in de Zuidelijke Nederlanden in 1674 tussen de geallieerde legers van de prins 
van Oranje, de keizer en de koning van Spanje tegen het Franse leger. Aan Staatse zijde sneuvelen 
ruim 6000 manschappen en vele hoofdofficieren; aan Franse zijde zijn de verliezen nog groter. Ook 
de kolonel van het regiment van Gerard Ploos van Amstel sneuvelt. Te velde vindt zijn promotie 
van luitenant-kolonel tot kolonel plaats. Waarschijnlijk bevindt zijn regiment zich in de rechterbe-
nedenhoek. Seneffe ligt ten zuiden van Waterloo. Prent van Romein de Hooghe (Muller nr. 2549). 
Foto: Atlas van Stolk, Rotterdam. 

leriecompagnieën ten laste van het Sticht, draagt men in 1675 in totaal de 
kosten voor 7.000 militairen. Aan soldij en tractementen voor de officieren van 
de regimentsstaven moet Utrecht per jaar 800.000 gld. opbrengen, waarbij nog 
eens 200.000 gld. komt voor verminkte soldaten, logiesgelden, kruit, lonten, 
transportkosten, onderhoud van forten enzovoort. In de leiding over het regi
ment, waarvan de traditie heden ten dage nog voortleeft in het eerste bataljon 
van het Garderegiment Jagers, 159 wordt Gerard bijgestaan door luitenant
kolonel Francois de Ram, heer van Hagedoorn en majoor Bernard van Mans-
felt. Verder behoren zijn adjudant Anthony Valckhof, kwartiermeester Nico-
laes Radijs en provoost De la Hay tot zijn staf 160. Gerard blijft zijn compag
nie, nu 'compagnie colonelle' genaamd, als kapitein aanvoeren, zodat hij naast 
het kolonelstractement van 3600 gld. per jaar nog zijn kapiteinsgage ontvangt 
van 1300 gld. Overigens zakt het kolonelsstractement in vredestijd tot 2400 
eld '61 . 

15» H. Ringoir, De afstamming en voortzettingen der infanterie, Militair-historische bijdragen van 
de sectie Krijgsgeschiedenis, IV (Den Haag, 1977) 17. 

160 ARA, Staten-Generaal, nr. 8086, Staat van Oorlog 1677, Utrecht; Het Staatsche leger, VI, 
242-243. De vader van Nicolaes Radijs, Pieter, is vaandrig en schrijver in Gerards compagnie 
(GAU, Not. Arch., nr. U 060a016 (Van Doorn), 28 aug. 1679). 

161 ARA, Staten-Generaal, nr. 8084, Staat van oorlog 1675, Utrecht; nr. 8086, Staat van oorlog 
1677,'utrecht; nr. 8091, Staat van oorlog 1680, Utrecht. 
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./-/. J'' • ' Brief van Gerard Ploos 
„ • , van Amstel aan stadhou-

„-^~h . „ •>.? : «?».—-g^\i,'y^, /«<*-' «v£ I- ty./.™.». toestand van zijn regiment 
,„»> t^^,_../ }w/iA ^ « .?i~~'jU^t /~~ . van 3 juni 1675. KHA, nr. 

»<•/ £ **- 0,^ J-£)~r»-, ****• 
>-«"- "*-? V „ . O^»~L. .— -a** 

Als goed kolonel start Gerard in het voorjaar van 1675 met het exerceren van 
zijn regiment, en wel bij Wijk bij Duurstede. Conform de order van prins Wil
lem III heeft Gerard zijn kapiteins gelast de uitgedunde compagnieën weer op 
de verplichte sterkte van 96 man te brengen en voor twintig grenadiers en twin
tig snaphanen, in plaats van de verouderde musketten, per compagnie te zor
gen. Het is ook het eerste jaar dat de soldaten van een regiment uniform ge
kleed moeten zijn, één en ander naar keuze van de kolonel. Diverse malen gaat 
Gerard naar Wijk bij Duurstede om zelf het regiment te inspecteren en te exer
ceren. Uiteindelijk is hij tevreden over de goede staat van zijn troepen. Als Ge
rard echter bij Heffen in de buurt van Antwerpen zich bij zijn regiment voegt, 
ontdekt hij tot zijn schrik dat 'de selvige nu in't velt komende sodanig niet vin-
de'. De compagnie van kapitein Wtenhove is op sterkte, goed bewapend, maar 
zwak; die van Antonie van Westrenen is zwak en slecht bewapend, niet voor
zien van de voorgeschreven kledij en mist een bepaald kaliber kogels. Bij het 
onderdeel van de graaf van Donia heeft men helemaal geen kogels en kapitein 
Lockhorst, heer van ter Meer, heeft slechts 41 manschappen. Uiteraard belo
ven de genoemde kapiteins alles te zullen aanvullen en te herstellen. Gerard 
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meldt echter de staat van zijn regiment onverwijld aan de bevelvoerder prins 
Willem III 162. 
Tot en met 1678, het jaar waarin vrede met Frankrijk wordt gesloten, vindt 
jaarlijks een veldtocht tegen de Fransen plaats, met de Zuidelijke Nederlanden 
als slagveld. In 1680 draagt Gerard zijn kolonelsschap over aan Francois de 
Ram van Hagedoorn. In de Staten van Oorlog voor de jaren 1681-1690 staat 
hij echter nog wel als kapitein van dit regiment vermeld. Of Gerard die laatste 
tien jaar ondanks zijn hoge leeftijd nog het feitelijke commando over zijn com
pagnie heeft gevoerd, of dat hij dit heeft overgelaten aan zijn luitenant, is niet 
bekend 163. In 1690 eindigt zijn militaire loopbaan, een loopbaan waarin de ve
le facetten van Staatse leger met zijn ups en downs uit de zeventiende eeuw 
doorklinken: in zijn jeugd de succesvolle belegeringen van Frederik Hendrik 
in de oorlog tegen Spanje met steun van Frankrijk, vlotte bevorderingen door 
de goede relaties van zijn ouders met de prins en zijn directe omgeving, later 
de periode van vrede en verval van het Staatse leger, gevolgd door moeizame 
schermutselingen in het oosten van het land met de Münstersen, na het ramp
jaar grootscheeps herstel van het leger, grote veldslagen tegen de Fransen, nu 
in samenwerking met Spanje en ten slotte Gerards bevordering tot kolonel na 
het sneuvelen van de regimentscommandant. 
Gerards militaire loopbaan werd door zijn vader in gang gezet omdat deze een 
verblijf van enkele jaren in het leger een goede basis vond voor de door hem 
voorziene politieke carrière van Gerard. Het pakte anders uit: het werden 56 
jaren in dienst van het Staatse leger. Van politieke aspiraties had Gerard zelf 
nooit blijk gegeven, wel van zijn affiniteit voor het krijgsbedrijf, waaraan hij 
een leven lang is trouw gebleven en waarvoor hij zijn belangstelling heeft weten 
over te dragen aan zijn zoon. 

'Om de broederlijcke liefde ende eenicheyt' 

Zoals eerder al is vermeld, gaat Gerards moeder Agnes van Bijier na het overlij
den van haar man in 1639 weer met de kinderen in Utrecht wonen in het huis 
'De Lanscroon' aan de Oude Gracht. Het is een groot huis met een waarde van 
11.000 gld. dat een luxueuze inrichting heeft van 7300 gld. 1M en voorzien is 
van een omvangrijke bibliotheek ter waarde van 3200 gld. Agnes houdt van een 
levensstijl die in overeenstemming is met het grote vermogen dat ze bezit en me
nig familielid en bekende logeert voor kortere of langer tijd in 'De Lanscroon'. 
In de loop van de vijftiger jaren lijkt Gerards oudste zuster Aletta, die in 1652 
met Henrick van Westrenen is getrouwd 165, de dagelijkse zorg voor het huis
houden van haar moeder over te nemen >66. Naast de 600 gld. per jaar die Alet
ta reeds als huwelijksgift meekrijgt, betaalt Agnes haar voortaan ook nog 600 
gld. per jaar aan kostgeld voor haarzelf en een beduidend kleiner bedrag voor 
162 Het Staatsche leger, VI, 217-219; KHA, inv. A16, nr. IXe, 44, brief van Gerard Ploos van 

Amstel aan stadhouder Willem III, 3 juni 1675. 
163 ARA, Staten-Generaal, nr. 8095-8105, Staten van Oorlog 1681-1690, Utrecht. 
164 RAU', Oudegein, nr. 180, 10-11. 
165 GAU, Not. Arch., nr.U022a023 (Houtman), 24 juli 1652, huwelijkse voorwaarden van Aletta 

Ploos van Amstel en Henrick van Westrenen. Zij trouwen 17 aug. 1652 (GAU, DTB, nr. 97, 
434). 

166 GAU, Not. Arch., nr. U 060a00C (Van Doorn), 27 nov. 1669, liquidatie met Henrick van 
Westrenen. 
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De ridderhofstad Oud-Gunterstein bij Breukelen. In 1659 krijgt Gerards broer Engelbert Ploos 
van Amstel het van zijn moeder Agnes van Bijier cadeau bij zijn huwelijk met zijn achternicht Isa
bella Clara Ploos van Amstel. Pen en penseel in grijs-zwart door Louis Philippe Serrurier 
(1706-1751). RAU, nr. T.A. 1375. 
Foto: idem. 

haar kamenier. Voor haar nog thuiswonende, inmiddels volwassen kinderen 
zoals Catharina, Maria Odilia en Johan, draagt Agnes 400 gld. per persoon 
voor kostgeld aan Aletta af. Daarbuiten blijft Agnes nog grote bedragen uitge
ven voor zijde, laken, linnen, bont, de kleermaker, de kappenzetster, de 
schoenmaker enzovoort alsmede aan wijn en bier. Bij haar overlijden staat al
leen al voor dergelijke posten een bedrag van 1900 gld. open 167. 
Het spreekt voor zich dat Gerards broers en zusters die in deze, zeker voor 
Utrechtse begrippen, grote weelde opgroeien, gewend raken aan dit luxe leven 
en zich steeds sterker gaan realiseren dat het te danken is aan het grote vermo
gen van hun ouders. Nog sterker zullen ze zich realiseren dat na de dood van 
Agnes van Bijier de boedel conform het testament van hun ouders uit 1637 ver
deeld zal worden, waardoor de mate waarin ieder van de vruchten kan genieten 
wel eens sterk kan gaan veranderen. Ongetwijfeld zal het een rol hebben 
gespeeld bij het onstaan van diverse codicillen die Agnes in de laatste twee jaar 
voor haar dood in 1661 aan het oude testament toevoegt 168. In deze periode 
van dingen naar de gunsten van Agnes van Bijier, lijkt Gerard opvallend afwe-

RAU, Oudegein, nr. 180, hoofdstuk lopende lasten, 42-49. 
Codicil van Agnes van Bijier, 30 nov. 1659. (Coll. Ploos van Amstel, Eindhoven) geeft bijvoor
beeld aan dat Catharina de inrichting van haar kamer krijgt geschonken, inclusief meubilair, 
spiegel en zilveren lampetschotel met pot, dan wel, naar haar keuze, 600 gld. Zij kiest voor het 
geld. In hetzelfde codicil vermaakt Agnes van Bijier aan het Anthoni en Martinusgasthuis bui
ten Utrecht elk 200 gld. om uit de renten daarvan jaarlijks aan de 'commensaelen' wijn te 
schenken op die dag en naast de 'pitantien' die haar oom en tante Elbert van Bijier en Cathari
na van Rijn aan de gasthuizen hebben gelegateerd. 



zig. Bij de codicillen van zijn moeder komt hij er in elk geval bekaaid vanaf, 
want zij laat vastleggen dat Gerard moet opdraaien voor de kosten van haar 
begrafenis en voorts voor alle lasten die op de boedel mochten drukken, terwijl 
de anderen slechts die lasten krijgen toebedeeld die specifiek op de hen toeval
lende goederen zouden drukken 169. 
Op 26 november 1661, zes dagen na het huwelijk van Catharina Ploos van 
Amstel met burgemeester Otto Schrassert in Hattem 17°, overlijdt Agnes van 
Bijier 's avonds om acht uur in 'De Lanscroon'. Zij wordt bijgezet in de fami
liekapel in de Domkerk. Voor haar gedachtenis luidt de grote klok van de 
Domtoren gedurende drie uren en hangt in de Dom een memorietafel en aan 
de aalmoezenier van de Dom en aan de ambachtskas valt ieder 250 gld. ten 
deel m . 
Op 4 december volgt in het sterfhuis de opening van de dan bekende testamen
ten en codicillen. Aanwezig zijn de notarissen Van Doorn en Houtman en Ge
rard, Johan en hun zwagers Henrick van Westrenen en Otto Schrassert 172. 
Wie als eerste de knuppel in het hoenderhok gooit is niet duidelijk. In elk geval 
is al in maart 1662 de hulp van het gerecht nodig om enkele papieren, waaron
der het codicil waarbij aan Johan Groot en Klein Wenckum wordt opgedragen 
in plaats van aan Engelbert, uit het sterfhuis te verkrijgen 173. In groepjes ra
ken de broers, zusters en zwagers met elkaar in conflict over de verdeling van 
de boedel en menig proces loopt voor het gerecht van de stad. Jacob, geassi
steerd door zwager Herman van Broeckhuizen, weet via het gerecht opening 
van zaken te krijgen over de feitelijke inhoud van de boedel 174. 
Gerard, Engelbert en Johan ontvangen direct na het overlijden de inkomsten 
uit de hun al toegevoegde erfgoederen, de rest wordt beheerd door familienota
ris Gerrit Houtman, die met instemming van de erven een deel van het bezit 
verkoopt om de schulden van de boedel af te lossen. Ook int hij de pachten en 
andere inkomsten. Het huis 'De Lanscroon' wordt als eerste verkocht in juni 
1662 175. Ondanks meningsverschillen over de uiteindelijke boedelscheiding, 
dragen de drie oudste broers al grote sommen geld over aan Jacob en aan hun 
zusters 176. 

De geschillen blijven jaren slepen. Opmerkelijk is dat, nadat Engelbert in janu
ari 1668 125.000 gld. heeft geërfd van zijn schoonvader Willem Ploos van 
Amstel, raadsheer bij het Hof van Utrecht, Gerard, Engelbert en Johan het al 
spoedig eens worden over de scheiding van de boedel 177. Nadat de drie gebroe
ders in maart 1668 hun gemachtigden hebben opgedragen de details verder uit 
te werken, tekenen ze op 10 juli 1668 een uitgewerkt accoord. 'Alsoo verschey-
de processen waren ontstaen ende noch meer geschapen waren te verrijsen' tus-

169 GAU, Not. Arch., nr. U 060a001 (Van Doorn), 30 juli 1659. 
170 GAU, DTB, nr. 98, 20 nov. 1661. 
171 GAU, DTB, Reg. overledenen aangebracht bij de momberkamer, 30 nov. 1661. 
172 Codicil van Agnes van Bijier, 30 nov. 1659, Coll. Ploos van Amstel, Eindhoven. 
173 GAU, Stad, II, nr. 3243, 29 mrt. 1662. 
174 Ibidem, Not. Arch., nr. U 060a004 (Van Doorn), 1 juni 1663; GAU, Stad, II, nr. 3243, 28 juni 

1666; ARA, Leen- en registerkamer Holland, nr. 153, fol. 14r-15r. 
175 Openbare verkoop van 'De Lanscroon', twee erbij horende huizen, acht morgen in de Wiers 

en tien morgen in Lopikerkapel (GAU, Not. Arch, nr. U 06Oa004 (Van Doorn), 7 febr. 1663). 
Verkoop vond plaats op 6 juni 1662. 

176 Ibidem, nr. U 060a00C (Van Doorn), 9 okt. 1669, berekening legitieme porties. 
177 J. J. A. Ploos van Amstel, 'Willem Ploos van Amstel', JbOU, (1982) 88-89. 
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sen hen drieën 'aengaende d'erfenisse' van hun ouders verklaren ze 'om de 
broederlijcke liefde ende eenicheyt' verder alle 'onheylen ende misverstanden' 
te willen voorkomen. In afwijking van het testament kennen ze aan hun zusters 
en broer Jacob eenzelfde legitieme portie toe van 12.000 gld. per persoon, ter
wijl ze de rest van de boedel onderling verdelen met de sleutel 41%-41%-18% 
voor respectievelijk Gerard, Engelbert en Johan 178. Via deze verdeelsleutel 
worden de onroerende goederen, de lasten en schulden, en de opbrengsten uit 
voorlopig nog niet te verdelen bezittingen aan ieder toegevoegd. De berekenin
gen van hetgeen ieder reeds heeft genoten, aan de anderen reeds heeft betaald 
en nog moet betalen, beslaan tientallen bladzijden 179. 
Conform het testament en het gesloten accoord behoudt Gerard de ridder-
hofstad Oude Gein, de ambachtsheerlijkheid van 't Gein, het patronaatschap 
over de kerk van Jutphaas en de collatie van een vicarie in de St. Joriskerk van 
Amersfoort (19.000 gld.) 18°. Verder drie hoeven land bij Oude Gein (16.000 
gld.), diverse tijnsen en erfpachten (11.000 gld.), het dominium directum over 
diverse landerijen en huizen (3.000 gld.), de inboedel van Oude Gein (1425 gld.) 
en 600 gld. per jaar aan lijfrenten (5.000 gld.) m . Voor zijn reeds verkochte 
prebende wordt Gerard een voordeel toegedicht van 5.000 gld., terwijl Engel-
bert hem nog eens 6.000 gld. moet bijpassen 182. In totaal valt Gerard aldus 
66.000 gld. toe uit de boedel. Verder heeft hij uit de boedel nog tegoed aan op
brengsten van landerijen 13.000 gld. en neemt hij op zich om 6.000 gld. aan 
lasten en schulden die op de boedel drukken, te zullen betalen. Aan zijn zusters 
en Jacob had Gerard in de afgelopen jaren reeds 10.000 gld. betaald, terwijl 
zijn bijdrage in het geheel afkopen van hen nog eens 9.000 gld. bedraagt. De 
netto waarde die hij aldus uit de boedel ontvangt, bedraagt 53.000 gld. 183. En
gelbert houdt netto eenzelfde bedrag over en Johan slechts 23.000 gld. 184. 
Daarnaast houden ze een onbekend deel van de boedel in gezamenlijk 
eigendom 185. 

Zonder onderlinge onenigheid, maar wel veel lastiger, verloopt de afhandeling 
van de nalatenschap van Anna Regina's ouders, Johan von Bodeck en Susanna 
van Uffelen. Als Johan von Bodeck circa tien jaar na zijn vrouw in 1650 in 

178 GAU, Not. Arch.,nr. U022a037 (Houtman), 16mrt. 1668; ARA, Leen- en registerkamer van 
Holland, nr. 153, fol. 15r. 

179 GAU, Not. Arch.,nr. U 060aOOC (Van Doorn), 11 okt. 1669, berekening porties voor Aletta, 
Catharina, Maria en Jacob (18 blz.); 9 okt. 1669, specificatie van hetgeen Gerard, Engelbert 
en Johan aan de boedel debet en credit zijn (10 blz.); 9 okt 1669, verdeling van de lasten van 
de boedel tussen de drie broers (7 blz.); 27 nov. 1669, liquidatie met Henrick van Westrenen 
(9 blz.). 

180 GAU, Stad, II, nr. 3243, 23 febr. 1664, copie van testament van mr Adriaen Ploos van Amstel 
en Agnes van Bijier van 21 sept. 1637. 

181 Hieronder is begrepen een lijfrente op Gerards leven ten laste van de Staten van Friesland van 
400 gld. per jaar. Gerards vader had deze lijfrente in 1626 gekocht voor 2856 gld. en levert in 
totaal 69 x 400 gld. = 27.200 gld. op. Een goede investering dus! Verder heeft hij nog een lijf
rente van 150 gld. per jaar ten laste van de Staten van Holland en van 50 gld. ten laste van de 
quotisatie van Utrecht. 

182 In juli 1669 heeft Engelbert 2.000 gld. aan Gerard betaald, de rest volgt in september (GAU, 
Not. Arch., nr. U 048a003 (Van Zuylen), 23 aug. 1669; nr. U 060a007 (Van Doorn), 10 sept. 
1669). 

153 ARA, Leen- en registerkamer van Holland, nr. 153, fol. 14. 
184 Johan ontvangt conform het testament de bibliotheek, charters en wapens. Het meubilair van 

'De Lanscroon' hebben Jacob en zijn drie zusters gedeeld. 
185 Onverdeeld bijven onder meer 115 morgen in Brabant, diverse graven en de grafkapel in de 

Domkerk, schorren in Zeeland, aandelen in een zinkmijn (RAU, Oudegein, nr. 180, 8-9). 
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Utrecht overlijdt, komt het tot een verdeling van hun omvangrijke bezit tussen 
de zeven zonen en dochters. Met uitzondering van de Duitse heerlijke rechten 
wordt het vermogen in zeven gelijke delen over de kinderen verdeeld. Eveneens 
komt het dan tot een verdeling van de (deels?) onverdeelde boedel van Anna 
Regina's grootvader Johan von Bodeck sr (1555-1631), die tezamen met zijn 
vrouw over meer dan 1.000.000 gld. beschikte en die de grootste bankier van 
Frankfurt was l86. Van dat zeer grote vermogen was Anna Regina's vader één 
van de drie erven. Met het uitsterven van de tak van één van de andere twee 
erven, valt ook diens deel toe aan de zeven broers en zusters Von Bodeck, zodat 
ieder van hen dan over 2/21 ste deel (ca 10%) van het onverdeelde vermogen 
van Johan sr kan beschikken 187. Theoretisch zou aan Gerard en Anna Regina 
hierdoor een bedrag van omstreeks 100.000 gld. kunnen toevloeien. 
Ook hetgeen nog onverdeeld is uit de boedel van Anna Regina's overgrootva
der Bonaventura von Bodeck (f1591), beschikkend over 250.000 reichsthaler, 
wordt geliquideerd. Anna Regina komt 22/945 ste deel (ca 2%) toe 188. Niet 
alleen uit de familie Von Bodeck vallen grote erfenissen toe aan Anna Regina 
en haar broers en zusters, ook vanuit de familie van haar moeder komt het no
dige. Als in 1668 in Hamburg de broers Dominicus en Pieter van Uffelen, ooms 
van Anna Regina, overlijden dan bevinden de zeven zich weer onder de 
erven 189. Ook hier gaat het om grote bedragen die zijn verdiend met de handel 
in laken, indigo, suiker, gember, rijst, hout enzovoort. Aldus krijgen Gerard 
en Anna Regina samen met Susanna onder meer twee tafeldiamanten van ieder 
30 karaat en twee robijnen, genaamd 'Gebroederkens', van ieder 65 karaat 190. 
Doordat de vermogens van Johan, Johan sr en Bonaventura von Bodeck gro
tendeels zijn vastgelegd in obligaties en leningen ten laste van diverse Duitse ste
den en vorsten, in heerlijke rechten en onroerend goed in Duitsland en in hui
zen en landerijen in en rondom Antwerpen, valt het niet mee om alles te gelde 
te maken. Diverse personen zijn op pad gestuurd om ter plekke de zaken van 
de zeven gezamenlijke erven, danwei van Gerard en Anna Regina in het bijzon
der, af te handelen 191. De afhandeling in Duitsland levert grote problemen op 
en Gerard moet zelf vele malen voor enkele maanden naar Duitsland 192. 
Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat Gerard en Anna Regina daadwerkelijk het 
maximaal mogelijke bedrag van ruim 100.000 gld. uit de diverse boedels van 
haar voorouders en familieleden hebben ontvangen. Hun gezamenlijk netto 
vermogen zal dus minimaal Gerards erfdeel van 53.000 gld. netto hebben be
dragen en maximaal circa 150.000 gld. Hoe hetzij, Gerard en zijn broer Engel-
bert, die netto goed was voor zeker 180.000 gld., worden in die tijd 'voor rijcke 
lieden geacht' 193. Hun ongetrouwde broer Johan, die het slechts met zijn erf
deel van 23.000 gld. moet doen, steekt wat bescheiden bij hen af. 

186 Van Valkenburg, 'De voorouders', k. 47-48. 
' 8 ' GAL), Not. Arch., nr. U 022a036 (Houtman), 7 mei 1667; nr. U 022a032 (Houtman), 7 apr. 

1662. 
188 Ibidem, nr. U 022a032 (Houtman), 7 jan. 1662. 
189 Ibidem, nr. U 022a037 (Houtman), 13 aug. en 27 nov. 1668. 
190 Ibidem, nr. U 060a016 (Van Doorn), 28 febr. 1679. 
191 Ibidem, nr. U 022a022 (Houtman), 5 okt., 10 nov., 1 dec. (2x) 1651; nr. U 022a023 (Houtman), 

23mrt. 1652; nr.U022a025 (Houtman), 15 nov. 1655; nr. U022a027 (Houtman), 17 okt. 1657; 
nr. U 022a032 (Houtman), 7 jan. 1662, 7 apr. 1662. 

192 ARA, Staten-Generaal, nr. 12535, fol. 6r, 15v, 53r, 90r, HOv, 114r, 123r. In de periode 
1652-1664 krijgt Gerard in totaal 19 maanden verlof van militaire dienst om naar Duitsland 
te gaan. 

193 GAU, Martens, nr. 108, memorie en enkele ongedateerde aantekeningen van de heer Martens. 
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Een trieste levensavond 

Na de inval van de Fransen in 1672/73 blijft het Sticht verarmd achter. Hoge 
belastingen waren geheven, veel huizen gingen in vlammen op en er was veel 
geplunderd. Diverse ridderhofsteden, ook al waren deze nauwelijks meer van 
strategische betekenis, werden opgeblazen of verbrand. De aangerichte schade 
komt vrijwel geheel ten laste van de Stichtse samenleving, zij het niet voor ieder 
in dezelfde mate. Zodra de Fransen zijn vertrokken, probeert men zijn vorde
ringen op anderen zo snel mogelijk te innen. De Staten gaan daarin voor door 
versneld de achterstallige belastingen en de bijdragen in de hoge oorlogslasten 
op de inwoners te verhalen. Beslagleggingen en executies zijn al snel aan de or
de van de dag. Het duurt niet lang of het aanbod aan onroerend goed overtreft 
de vraag, waardoor de waarde van ridderhofsteden, landerijen en heerlijke 
rechten tot een kwart van de feitelijke waarde daalt. Dit betekent dat iemand 
op wiens bezit een hypotheek van 25% drukt bij een gedwongen verkoop van 
dit onroerend goed slechts zijn hypotheek kan aflossen en verder niets over
houdt. Dat geldt zowel voor een huis ter waarde van 500 gld. als voor een land
goed met boerderijen ter waarde van 500.000 gld. Hierdoor raken niet alleen 
degenen die door het verwoestende optreden van de Fransen schade hebben ge
leden in de problemen, maar ook zij die verplicht worden hun goederen te ver
kopen als daarop een hypotheek rust 194. 

Binnen het Stichtse establishment ontziet men elkaar aanvankelijk, maar na 
enkele jaren begint men elkaar ook daar stevig aan te pakken en met processen 
te achtervolgen. Deze problematiek gaat ook aan Gerard Ploos van Amstel en 
zijn broers niet ongemerkt voorbij en ook zij komen er niet zonder kleerscheu
ren vanaf. Voor Gerard luidt het een trieste levensavond in, waarbij hij niet al
leen op financieel gebied het nodige krijgt te incasseren. 
Als in het voorjaar van 1672 de Fransen en de bisschop van Münster ons land 
binnenvallen, is Gerard luitenant-kolonel van het tweede regiment infanterie 
van Utrecht. Vlak voordat hij, vergezeld van zijn kwartiermeester Nicolaes Ra
dijs, zich naar zijn compagnie begeeft, treft hij thuis de voorbereidselen voor 
een langdurige afwezigheid. 'Also bij dese occasie van oorlogh vereyschte dat 
nu en dan voor een tijt van hier uyt de stad elders ten dienste vande lande geem-
ployeert te werden sich sal moeten transporteren ende onderweylen alhier in 
sijn Ed. absentie sijne affaires die te verrichten voorvallen sullen sijn waergeno-
men te worden' machtigt hij Anna Regina hem in alle voorkomende gevallen 
waar te nemen, zijn goederen te beheren, pachten, huren en renten in te vorde
ren en te ontvangen en roerende en onroerende goederen te kopen en te verko
pen. Tevens herziet hij zijn testament 195. 

Als Gerard twee jaar later weer heelhuids in Utrecht terugkeert lijkt de schade 
aan zijn bezit beperkt. In een hoek van het landgoed Oude Gein hebben de 
Fransen Gerards steenovens en bijbehorende opstallen aan een bocht in de 
Vaart gesloopt en er een fort aangelegd 196. Waarschijnlijk is ook een deel van 

194 Groot Placaatboek, II, 502-506. 
195 GAU, Not. Arch., nr. U 060a010 (Van Doorn), 18 apr. 1672, twee actes. 
196 Gerard wordt door al te ijverige belastinggaarders gedwongen over de grond waarop het fort 

ligt toch belasting te betalen, hoewel hij noch over de grond, noch over het fort kan beschikken 
ener ook geen enkele vorm van inkomsten van geniet. Hij was reeds gedwongen over 1675-1677 
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De Fransen bouwen deze schans in 1672 in een bocht van de Vaart bij Jutphaas op de noordelijkste 
punt van het landgoed Oude Gein. Daartoe worden de steenovens die daar liggen afgebroken, als
mede de bijbehorende woning en loodsen. Gerard Ploos van Amstel moet de geleden oorlogsscha
de zelf dragen. Pen en penseel door Louis Philippe Serrurier (1706-1751). RAU, nr. T.A. 2108. 
Foto: idem. 

de voorburcht beschadigd. Van het innen van pachten en tijnsen is niet veel te
recht gekomen. Hij stuurt notaris Houtman op pad om 'in minne en vrind
schap soo doenlijck' en anders met gerechtelijke dwang het achterstallige te 
gaan innen met de opdracht in geval van wanbetaling de dubbele pacht te vor
deren van zijn berooide pachters 197. Gerards broer Engelbert komt er bedui
dend slechter vanaf. Zijn kasteel Gunterstein is door de terugtrekkende Fran
sen in september 1673 in brand gestoken en de slottoren is opgeblazen 198. Ook 
zijn buitenhuis 'De Wiers' bij Vreeswijk is bij de inval in 1672 beschadigd en 
de grote bijbehorende hoeve ging in vlammen op 199. Engelbert schat zelf zijn 
schade op 130.000 gld. In een brief aan stadhouder Willem III schrijft hij: 
' . . . ick den eenighste edelman ben vande provincie van Utrecht die twee soo 
groote considerable huysen was besittende en alle beyden de uyterste posten te
gen Hollandt, en over de hondert en dartich duysendt gulden aen schaeden 

een bedrag van ruim 230 gld. te betalen. Via de rechter kreeg hij zijn geld niet terug, wel via 
een beroep op de Staten (RAU, Staten, nr. 232-40, resol. 9 mrt. 1681). 

157 GAU, Not. Arch., nr. U 060a011 (Van Doorn), 26 apr. 1674. 
198 L. A. Quarles van Ufford, Gunterstein, uitgegeven 300 jaar na de herbouw (Alphen a/d Rijn, 

1980) 17. 
199 Engelbert komt voor als eigenaar van het grote huis alsmede van een afgebrand huis. Uit de 

claims op hem blijken diverse reparatieposten voor zijn huis 'De Wiers' van de timmerman, 
de schilder, de smid enz. Streekarchivariaat Zuidwest Utrecht, GA Vreeswijk, Arch, vóór 
1795, nr. 1, resol. 8 mei 1676; RAU, Recht. Arch., nr. 188-26, 30 juli 1689 en nr. 188-27, 20 
dec. 1692. 
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door de Fransen daer aen geleden, soo dat bijkans totaliter met mijne kinderen 
ben geruineert' 200. 
Voor de inval van de Fransen kon Engelbert beschikken over een vermogen 
vastgelegd in ridderhofsteden, gronden, heerlijke rechten, obligaties enzovoort 
van omstreeks 270.000 gld. Hierin zat voor een bedrag van 42.000 gld. aan ren-
tebrieven ten laste van de prins van Oranje, die Engelbert als rentmeester van 
Buren aan de prins als graaf van Buren had geleend en waaraan de prins als 
zekerheid zijn landerijen in Buren had verbonden 201. Daar tegenover had En
gelbert een schuldenlast van bijna 100.000 gld. 202. De helft hiervan werd ge
vormd door leningen bij Utrechters, die gebruikt waren om de door de prins 
gevraagde 42.000 gld. te leveren. De andere helft was grotendeels in Gunter
stein gestoken. Door de oorlogsschade en de waardedaling van onroerend 
goed, kan hij nog slechts beschikken over globaal 60.000 gld. aan onroerend 
goed en een vordering op de prins van 42.000 gld. Daar tegenover blijft de 
schuldenlast onverminderd 100.000 gld. Zijn mededeling dat hij en zijn kinde
ren geruïneerd zijn klopt dus wel. Als dan blijkt dat hij bij de prins zijn geld 
door 'constitutie van tijden en saecken niet conde repeteren', terwijl zijn 
Utrechtse geldschieters hun geld toch wel willen terugzien, raakt Engelbert in 
onoplosbare problemen 203. In deze problemen sleurt hij Gerard mee. De oor
zaak daarvan is dat Gerard bij veel van Engelberts leningen ten behoeve van 
de prins als borg is opgetreden. Zo lang Gerard de schuldeisers van zijn broer 
ter wille kan zijn, zorgt hij voor aflossing of voor een zekerstelling. Hij aan
vaardt de volle verantwoordelijkheid van zijn borgstelling en probeert er niet 
via processen onderuit te komen. 

De leningen waar in 1676 het eerst trammelant over ontstaat, zijn aangegaan 
door hun moeder Agnes van Bijier in de periode 1640-1660 waarbij Gerard en 
Engelbert als borgen of mede-principaal zijn opgetreden en die bij de boedel
scheiding aan Engelbert waren toegevallen. 
Zelf heeft Gerard ook crediteuren die in 1679 ongeduldig worden en meer ze
kerheid voor hun kapitaal willen zien. Met een aantal sluit hij in 1679 een ac-
coord. Het gaat in totaal om een bedrag van 15.900 gld., waarvan toch nog 
voor minstens 4500 gld. aan claims voorkomen van crediteuren van Engel-
bert 204. Bij het accoord belooft Gerard alle achterstallige rente alsmede de af-
200 KHA, inv. A16, nr. Xlf, 95, brief van Engelbert Ploos van Amstel aan stadhouder Willem III 

van het najaar 1673. 
201 De eerste lening aan de prins dateert waarschijnlijk uit 1652. Het gaat dan om 12.000 gld., die 

te allen tijde aflosbaar is door de prins. Engelbert mag het bedrag opeisen als hij 'dese werelt 
quaem te overlijden of het rentambt van Bueren quaem te quiteeren' (RA Gelderland, Graaf
schap Buren, nr. 101, transportacte van 12 dec. 1652). Uit de inventarislijst van de boedel van 
Agnes van Bijier blijkt dat zij op haar credit gelden ten behoeve van de prins heeft gelicht voor 
een bedrag van 32.000 gld. Deze schulden die zij voor Engelbert als rentmeester van Buren 
heeft aangegaan worden uiteraard door Engelbert overgenomen uit de boedel (RAU, Oude-
gein, nr. 180, 35-36). In 1677 spreekt Engelbert over een schuld van de prins aan hem van 
42.000 gld. (RAU, Staten, nr. 232-39, resol. 2 febr. 1677). 

202 RAU, Recht, Arch., nr. 188-25, sent. 31 juli 1684 en nr. 188-27, sent. 20 dec. 1692. 
203 Om begrijpelijke redenen komt Engelbert niet te veel in Utrecht. Hij verblijft veel in het graaf

schap Buren. Zelfs vinden we hem in 1677 in het legerkamp bij Gerard in de omgeving van Gent 
in België. Zijn drie kinderen zijn verspreid ondergebracht. Eén woont onder toezicht van een 
'meyt' op 'De Wiers' bij Vreeswijk, één woont in Utrecht en de derde in Den Haag (Streekar-
chivariaat Zuidwest Utrecht, GA Vreeswijk, Arch, vóór 1795, nr. 1, resol. 29 juli 1675, om
schrijving goederen aan de Vaart, marginale aantekeningen; GAU, Stad, II, nr. 138, resol. 
momboirkamer 10 juli 1677). 

204 Gerard heeft nog meer schulden, zoals 2000 gld. aan Johan van Baarn uit Utrecht, 1100 gld. 
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lossing van de credieten binnen drie jaar af te zullen handelen. Als zekerheid 
verbindt Gerard zijn huis, Oude Gein met 32 morgen land, de heerlijkheid van 
't Gein, landerijen in Brabant en bij Lillo, zijn aandeel in de eerder genoemde 
grote diamanten en robijnen van de gebroeders Van Uffelen uit Hamburg, 450 
gld. per jaar uit zijn tractement van het houtvestersambt, 400 gld. per jaar uit 
zijn lijfrentes 205. Gerard is niet in staat zijn belofte om alles binnen drie jaar 
af te lossen gestand te doen. Zijn crediteuren wachten nog eens drie jaar voor
dat ze voor hun procureur opdracht geven Oude Gein c a . publiek te verkopen. 
Gerard verzet zich daar niet tegen, maar wel zijn twee zoons Adriaen Domini-
cusen JohanCarel, die op 16 september 1686 bij het Hof van Utrecht bij provi
sie een verbod tot verkoop weten te verkrijgen. Hun argument is dat Oude Gein 
c a . door hun grootvader Adriaen Ploos van Amstel met een fideicommis 'tot 
haeren behoeve beswaert was ende alzulks vrij ende liber na doode van haeren 
vader op hen moeste succederen'. In feite veroordelen zij hiermee Gerards han
delwijze omdat hij het fideicommis volledig heeft genegeerd. Gerard kon ech
ter nauwelijks anders handelen. 

Uiteraard leggen de crediteuren zich niet neer bij de provisionele sententie van 
het Hof; het duurt echter nog tot december 1695 voordat een sententie volgt 
waarbij de verkoop alsnog wordt toegestaan. Het verzet van de zoons dat de 
verkoop dus negen jaar tegenhield is hiermee nog niet ten einde en binnen twee 
weken gaan ze bij de Staten in beroep tegen de sententie en verzoeken om 'men-
dement van revisie'. Hiermee wordt nog eens drie jaar gewonnen. Kennelijk 
hebben ze in die twaalf jaar respijt onvoldoende geld bijeen kunnen brengen 
om zelf de schulden van Gerard af te lossen. In de zomer van 1698 wordt de 
ridderhofstad Oude Gein met bijbehorende rechten en de heerlijkheid van 't 
Gein alsmede 55 morgen grond verkocht aan één van de crediteuren 206. Voor 
slechts 10.000 gld. verwerft deze het geheel, dat voor de Franse inval een waar
de had van meer dan 40.000 gld. 207. Gerard maakt dit niet meer mee. Hij is 
op 14 april 1695 overleden. 
Laten we terugkeren naar januari 1680, de maand waarin Gerards broer Engel-
bert overlijdt. Zijn sterven vormt het startsein voor zijn crediteuren zich op de 
nagelaten boedel te storten. De voogden van Engelberts onmondige kinderen 
weten toch nog een interessant deel voor hen te redden, zoals het huis 'De 
Wiers' bij Vreeswijk, juwelen, 75 morgen land 208. Om toch nog iets terug te 
zien van hetgeen Gerard al voor Engelbert had betaald als beschadigde borg, 
schaart ook hij zich onder de crediteuren. Maar niet hij alleen, maar ook menig 
ander familielid dat Engelbert financieel heeft bijgestaan. Vele processen vol
gen, waarbij ieder probeert een preferente claim op één van Engelberts goede
ren te leggen. Alleen de gaardermeesters krijgen het volle pond voor achterstal
lige belastingen en een aantal procureurs en notarissen voor hun kosten bij het 
afhandelen van alle processen en executies. Gerard en de vele andere crediteu-

aan zijn gewezen vaandrig en schrijver Pieter Radijs. (GAU, Not. Arch., nr. U 072a007 (Van 
Velpen), 15 mrt. 1679; nr. U 060a016 (Van Doorn), 28 aug. 1679). 

205 Ibidem, nr. U 060a016 (Van Doorn), 28 febr. 1679; GAU, Stad, II, nr. 3243, 17 juli 1680. 
206 De gehele affaire staat beschreven in RAU, Recht. Arch., nr. 1867-12, fol. 354r-359r. Zie ook 

nr. 188-27, sent. 20 dec. 1695 en nr. 188-28 sent. 31 juli 1696. 
20 ' RAU, Oudegein, nr. 3. 
208 Zie de sententie in het proces van liquidatie en het nader proces van liquidatie tussen de credi

teuren van Engelbert contra de curator van de onmondige kinderen van hem (RAU, Recht. 
Arch., nr. 188-25, 31 okt. 1687; nr. 188-26, 30 juli 1689). 
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ren krijgen minder dan 25% van hun claims vergoed. De laatste sententie over 
de verdeling van de opbrengst dateert uit 1692 209. 
Twee jaar na Engelbert overlijden kort na elkaar Gerards zwager Henrick van 
Westrenen, diens vrouw Aletta Ploos van Amstel en Gerards broer Johan. 
Zelfs bij het regelen van de'begrafenissen door Gerard spelen de financiële pro
blemen een opvallende rol. Al op de avond van het overlijden van zijn zuster 
Aletta op 6 mei 1682 laat Gerard notarieel vastleggen dat hij haar begrafenis 
zal regelen, maar dat daaruit niet begrepen mag worden dat hij zich wil inmen
gen in haar nalatenschap. Zomin in de baten, als in de lasten. Verder verklaart 
hij van mening te zijn 'de onkosten die tot de notelijcke begrafenisse ende uyt-
vaert haeren voornoemde gedachte suster sullen vereysschen uytte nalaetent-
heyt vande selve te soecken off daer aen te repeteren ende tot beweringe der 
meubilia inde sterffhuyse.. .synde.. .tot seeckerheyt vandien ten overvloet 
goet gevonden' ten voordeel van wie het aangaat en de nalatenschap 
aanneemt 2 I° . Als twee maanden later zijn broer Johan overlijdt verklaart Ge
rard op 19 juli 1682, de dag van de begrafenis, dat hij het 'doode lichaem' van 
zijn broer 'voornemens was 't selve desen avont te grave te doen bestellen uyt 
broederlijcke en Christelijkcke plichte', maar dat niemand daaruit mag aflei
den dat hij zich als erfgenaam opwerpt2 U . 

Niet alleen geldzorgen doen een grote aanslag op Gerards en Anna Regina's 
spankracht. Dat doen ook de liefdesperikelen van twee van hun dochters. Rond 
1675 laat Johan de Casembroot, negentien jaar oud, een welgevallig oog rusten 
op hun vijfentwintig jarige dochter Susanna en begint hij hun huis 'te frequen
teren ende daer inne het gezelschap van Jof. Susanna Ploos van Amstel te soe
cken'. Zijn ouders vinden dat maar niks en nadat zij hem 'goed serieuselijck 
daer van hebben affgemaent, hem met hoochgaende woorden bedreycht dat in 
cas van sich met . . .Susanna.. .in eenigerhande manieren door belofte van 
trouw quame te engageren', zij hem nooit toestemming voor een huwelijk zou
den geven. En dat was in die tijd wel nodig, al kon boven vijfentwintig jarige 
leeftijd via het gerecht deze toestemming worden afgedwongen. Ondanks zijn 
belofte aan zijn ouders zich aan hun wil te onderwerpen blijft zijn liefde voor 
Susanna. Deze liefde wint het van de kinderlijke gehoorzaamheid en hij doet 
Susanna toch een trouwbelofte, waarna hij 'deselve oock vleeschelijck bekent 
ende beswangert'. De ondernemende jongeman neemt zijn verantwoordelijk
heid en laat hun huwelijk afkondigen. Dit huwelijk weten zijn ouders via het 
gerecht tegen te houden. Daarop besluiten Susanna en Johan de vijf jaar te 
wachten tot hij meerderjarig is. Echter ook dan proberen zijn ouders het huwe
lijk te stuiten. Zijn vader beweert dat het in strijd met het belang van de repu
bliek is 'dat kinderen die in haer minderjaricheyt buyten kenisse ende toestant 
van haer ouders ofte contrarie der selver geexpresseerde wille, haer in een hou-
welijck engageren ende daer op den anderen beslapen, in haer meerder jarich-

209 Ibidem, nr. 188-23, 7 apr. 1677 en 31 juli 1679; nr. 188-24, 3 juni, 3 juli 1682; nr. 188-25, 22 
mrt., 31 juli 1684, 11 apr. 1685,27mrt. 1686, 19mrt. 1687; nr. 188-26, 1 febr. 1689; nr. 188-27, 
20 dec. 1692; GAU, Stad, II, nr. 1386, resol. momboirkamer 24 sept. 1677, 7 en 23 juni, 6 aug. 
1680; RAU, Recht. Arch., nr. 196, charters Ploos van Amstel, 23 nov. 1676; GAU, Not. 
Arch., nr. U 060a013 (Van Doorn), 5 apr. 1676; nr. U 060a016 (Van Doorn), 3 mrt. en 17 nov. 
1679. 

210 GAU, Not. Arch., nr. U 060al9 (Van Doorn), 6, 11, 12 mei 1682. 
211 Ibidem, 19 juli 1682. 
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heyt buyten expres consent van haer ouders trouwen'. Het mag de woedende 
De Casembroot sr niet baten en een maand nadat Johan vijfentwintig jaar 
wordt, stapt hij met gerechtelijke toestemming met Susanna in het 
huwelijksbootje 212. Gerards financiële situatie is in 1680 nog slechter dan in 
1675, zodat Johan de Casembroot Susanna bepaald niet om het geld heeft ge
trouwd. 
Dit zal zeker niet de enige keer zijn dat een afgegeven en aanvaarde trouwbelof
te de gelieven in problemen brengt. In elk geval brengt het voor Gerards en An
na Regina's jongste dochter Maria Regina ook problemen, maar dan van ande
re aard. Voor 1690 als Maria Regina net twintig jaar is, wordt haar door de 
jeugdige mr Jacobus de Munck uit Middelburg een trouwbelofte gegeven. Ook 
voor de griffier van de Staten van Walcheren opent zijn trouwbelofte de deur 
van de slaapkamer van de jonge dochter met als gevolg dat 'deselve oock een 
soonken, noch in leven sijnde verweckt'. In tegenstelling tot Johan de Casem
broot schijnt Jacobus de Munck zijn trouwbelofte te vergeten en Gerard vreest 
zelfs dat hij in stilte in Middelburg met een ander zal trouwen. Daarom geeft 
hij een jurist in Middelburg opdracht een oogje in het zeil te houden en een 
eventueel huwelijk wettelijk te verhinderen 213. Erg gewillig lijkt De Munck 
niet, want het duurt nog een jaar voordat in juni 1691 in de kerk van Jutphaas 
het huwelijk wordt gesloten 214. Het zal de inmiddels 74-jarige Gerard en 
63-jarige Anna Regina deugd doen dat hun jongste dochter uiteindelijk toch 
ordentelijk trouwt. Het geluk is van korte duur, want Maria Regina sterft al 
drie maanden later 215. 

Als Gerard in 1677 na 43 jaar trouwe dienst bij de Staten zijn houtvestersambt 
neerlegt en in 1690 na 56 jaar trouwe dienst het Staatse leger vaarwel zegt, heeft 
hij een rustige levensavond meer dan verdiend. De financiële naweeën van de 
Franse inval in 1672/73 halen echter een streep door de rekening en zijn er de
bet aan dat hij in plaats van te rusten, zich tot het uiterste moet weren tegen 
alle processen en dat geleidelijk het gehele erfgoed hem uit handen wordt gesla
gen. Zelden zal in één persoon het opgaan, blinken en verzinken zo sterk zijn 
verenigd. Uiteindelijk legt hij een tiental dagen voor zijn 78e verjaardag op 14 
april 1695 zijn hoofd voorgoed te rusten 216. Omdat met zijn overlijden ook 
zijn jaarlijkse inkomsten, gages en tractementen wegvallen, laat hij Anna Regi
na von Bodeck met nog twee inwonende dochters met grote financiële proble
men achter 217. 

GAU, Stad, II, nr. 2981; zij trouwen op 21 aug. 1680 in het Cruysgasthuis op order van De 
Edele Hove (GAU, DTB, nr. 99). 
GAU, Not. Arch., nr. U 060a027 (Van Doorn), 27 mrt. 1690. 
GAU, DTB, nr. 99, 717. Getuige is haar broer Johan Carel. Volgens het trouwboek van Jut
phaas wordt het huwelijk pas op 12 juni gesloten (RAU, DTB, kopieën, Jutphaas, trouwboek). 
P . C . Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit 
de kerken der provincie Zeeland (Utrecht, 1919) 183. 
GAU, DTB, nr. 127, 14 apr. 1695. 
RAU, Staten, nr. 232-47, resol. 29 jan. 1696. 
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Bijlage 

Fragment-genealogie van de Oudegeinse tak van Ploos van Amstel. 

mr Adriaen (1585-1639) 
heer van Oude Gein, 't Gein, 
Tienhoven, Jutphaas, Wthorst, 
Cudelstaart en Lievendaal 
ridder Orde van St. Michel 
kanunnik en thesaurier Dom 
proost van St. Marie 
president Staten van Utrecht 
ged. Staten-Generaal 

trouwt 1616 
Agnes van Bijier 
(ca. 1593-1661) 

•Gerard (1617-1695) 
heer van Oude Gein en 't Gein 
houtvester, kolonel 
kanunnik St. Pieter 

trouwt 1648 
Anna Regina von Bodeck (1628-1703) 

•Henrick (1618-1639) 
drost van Zuilestein en Leersum 
rentmeester van Buren 
kanunnik St. Marie 

•Aletta (1620-1682) 
trouwt 1652 

Henrick van Westrenen ( -1681) 
drost, schout en dijkgraaf van 
Hagestein, kapitein 
kanunnik ten Dom 

•Engelbert (1626-1680) 
heer van Gunterstein, Tienhoven, 
Langestein, Willescop en 

• Cort-Heeswijk 
rentmeester van Buren 

trouwt 1659 
Isabella Clara Ploos van Amstel 
(1634-1670) 

-mr Johan (1630-1682) 
heer van Groot en Klein Wenckum 
kanunnik St. Jan 
advocaat Hof van Utrecht 

• Catharina Margaretha 
(1632-verm. 1700) 

trouwt 1661 
Otto Schrassert (1627-ca. 1685) 
burgemeester van Hattem, 
ontvanger algemene 
middelen Kempenland 

-Maria Odilia (1634-1665) 
trouwt 1657 

Rudulph van Broeckhuijsen tot 
Barlham 

•Jacob Hendrick (1637-1664) 
luitenant 

p-Susanna (1650-1717) 
trouwt 1680 

mr Johan de Casembroot (1655-1706) 
heer van Ter Moer, 
raad en vroedschap van Utrecht 
ged. ter Generaliteitsrekenkamer 

-Adriaen Dominicus (1651-voor 1 
kapitein 

trouwt 1671 
Elisabeth van Delft 

Maria Elisabeth (1653-1728) 

Francina Agatha (1655-1736) 

-Johanna Petronella (1658-verm. 1692) 

-mr Johan Carel (1662-1709) 
raad en schepen van Utrecht 
burgerhoofdman 
ged. ter Staten van Utrecht 

-Gerard (1664-voor 1686) 

-Maria Regina (1661-1691) 
(ook Margaretha Regina genaamd) 

trouwt 1691 
mr Jacob de Munck 
griffier Staten van Walcheren 
thesaurier van Middelburg 

-Adriaen Dirck (1663-1695) 

-Maria Elisabeth (1666-1725) 

-Willem Hendrik (1670-1712) 
commandeur van Wemelingen 
schepen van Vreeswijk 

trouwt 1694 
Sara van Resant (1669-1744) 
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