
Willem Ploos van Amstel (1608-1668) 
Een stadse plattelandsjonker uit het Sticht 

J. J. A. Ploos van Amstel * j 

In het Jaarboek Oud-Utrecht 1980 is de levensschets gepubliceerd van mr. Adriaen 
Ploos van Amstel, die als Stichts politicus, gedelegeerde ter Staten-Generaal en als 
lid van het Secreet Besogne van prins Frederik Hendrik, een actieve rol speelde in 
de politiek van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hij was de belang
rijkste exponent van de Utrechtse regentenfamilie Ploos van Amstel en legde de ba
sis van de bestuurlijke, politieke, militaire, rechterlijke en financiële carrières van 
zijn familieleden. Eén daarvan is mr. Willem Ploos van Amstel, raadsheer bij het 
Hof van Utrecht. Over hem gaat deze publicatie. Deze Willem vervulde uiteenlo
pende bestuurlijke functies in het Sticht en lijkt model te staan voor de doorsnee 
Utrechtse regent uit die periode. 

Carrière via de verovering van Den Bosch 

Willem wordt in 1608 in Loosdrecht geboren als oudste zoon van Adriaen 
Willemsz. Ploos en Lysbeth Pater van Raveschot 1). Zijn vader stamt uit een 
familie die reeds vele generaties in Loosdrecht woont en menig schout, buur-
meester, schepen en secretaris heeft geleverd 2). De welgestelde familie Pa
ter uit Naarden is door diverse huwelijken verbonden met de familie Ploos. 
Zo is Dirck Ploos, Adriaen Willemsz. oudere broer, getrouwd met Machteld 
Pater van Raveschot, een oudere zuster van Lysbeth 3). Adriaen Willemsz. 

* ) De schrijver is prof dr J. J. Poelhekkc uit Nijmegen erkentelijk voor zijn uiterst waardevolle 
commentaar op het manuscript. 
Als bijlage is een fragment-genealogie opgenomen waarin de in deze publicatie genoemde Ploos 
van Amstels staan vermeld. 
1) Zijn ouders trouwen in april 1607 in Naarden (RA Haarlem, Doop-, trouw- en begraafboe-
ken(DTB), Naarden, nr. 1). Album studiosorum academiae Lugduno Batavae (Den Haag, 1875) 195 
geeft aan dat Willem Ploos op 29 sept. 1626 20 jaar oud zou zijn, hetgeen inhoudt dat hij voor het 
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handschriften van de Leidse universiteitsbibliotheek, antwoordt hij: De ervaring leert echter dat de 
opgave van de leeftijden daar vaak niet overeenstemt met de werkelijkheid. U kunt op grond daarvan de 
ouders geen voorhuwelijkse omgang toeschrijven. Aangenomen wordt dat Willem een jaar na het 
huwelijk, dus in 1608, in Loosdrecht is geboren. 
2) ARA, Justitie, nr. 3824; RAU, Recht. Arch., nr. 954-1, 1590 en 1597; RAU, Mijnden, nr. 
118, fol. 81; RAU, Hss. Booth 380, fol. 33r; P.C. Bloys van Treslong Prins, Het geslacht Ploosvan 
Amstel(Den Haag, 1911) 19. 
3) J. E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795 (Amsterdam, 1903-1905)417-418; Kronijk 
van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. IX (1853) 240-241, 420-421. Als door het ge
recht van Loosdrecht aangewezen voogd van een Neelgen Cornelsdr draagt Adriaen Willemsz 
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Ploos is schout van Loosdrecht als het gezin in 1618 intrekt in het pas gekoch
te huis 'De Verfmolen' in Utrecht, gelegen aan de oostzijde van de Oude 
Gracht. Adriaen Willemsz., die van beroep lakenhandelaar is, doet goede za
ken en twee jaar later koopt hij nog drie aaneengesloten cameren in de Lau-
werstraat die grenzen aan de uitgang van de poortweg naar de stalling van 
'De Verfmolen'. 
Het gezin telt verder nog Alith, Cornelia, Nicolaes en Diderica. De twee 
laatstgenoemden zijn in Utrecht geboren en gedoopt. Vier andere kinderen 
zijn al op jeugdige leeftijd overleden 5). 
Over Willems jeugd, doorgebracht in Loosdrecht en later in Utrecht, is he
laas niets bekend. Zijn eerste sporen dateren uit 1626 als hij al 18 jaar oud is. 
Hij krijgt dan, vlak voordat hij in september van dat jaar met een rechtenstu
die in Leiden begint, van zijn neef Johan Ploos die maarschalk van Eemland 
is, vanaf diens sterfbed zijn kanunniksplaats en prebende bij de kerk van 
Oudmunster opgedragen. Het zal echter tien jaar procederen kosten voordat 
Willem de prebende daadwerkelijk kan genieten. Een volgend hoofdstuk 
handelt daarover 6). 
Waarschijnlijk stamt uit zijn Leidse studententijd de rekening voor wijn, bier 
enz. door Cornelia de Viuelle aan hem geleverd tussen 23 december en 25 
mei ten bedrage van ruim 65 gulden. Willem en zijn vrienden drinken regel
matig op zijn kosten, op enkele avondjes zelfs zeer uitbundig, waarbij in to
taal ruim drie vaten bier en bijna vijftig stoop wijn zijn geleegd. Vier van zijn 
gasten zijn blijven slapen, terwijl zeven de avond met een ontbijt afsloten. Om 
zichzelf en zijn gasten te verwarmen, verstookt Willem in die periode 12 ton
nen turf en 200 houtblokken. 
Cornelia de Viuelle moet zijn hospita zijn geweest of de beheerster van de 
herberg waarin Willem een kamer huurt. In elk geval verkoopt ze hem ook 
kousen en tabak, verhuurt hem een rouwmantel, laat brieven voor hem be
zorgen en schiet af en toe geld voor. 
Willem houdt in zijn jonge jaren niet alleen van een slokje, hij is ook in voor 
een gokje. Aan Anthonis van Kuyck verkoopt Willem zijn rapier voor 22 gld. 
die pas betaald hoeven te worden als de Staatsen Breda zullen veroveren 7). 
Om zich verder te oriënteren volgt Willem na Leiden colleges aan de oude en 
internationaal befaamde universiteit van Orleans in het kanonieke recht. Het 
examen legt hij met goed gevolg af. De in het Latijn gestelde bul geeft aan dat 
Willem met ons in kennis is gebracht door toedoen van mannen van grote kennis, 
van schrandere omzichtigheid, door mannen van uitmuntende naam. Niet alleen 

Ploos in 1623 het huis en de hofstede Sypesteyn over aan zijn broer Dirck. Dit Mijndense leen, 
waarop in de 20e eeuw het kasteel Sypesteyn herrijst, blijft geruime tijd in de familie (RAU, 
Mijnden, nr. 118, fol. 53r, 9 febr. 1623). 
4) GAL', Stad, II, nr. 3243, 8 mei 1617en3apr. 1619; UB Utrecht, Hss. nr. 1780bii, Buchell, fol. 
73v. 
5) GAU, DTB.nr. 1,3 mei 1618 en 17okt. 1621; Bloys van Treslong Prins, 49-50. 
6) Album studiosorum acad. Lugd. Bat., 195; RAU, Oudmunster, nr. 254. 
7) RAU, Recht. Arch., nr. 196-2, map met opschrift Ploos 1, bevat allerhande losse stukken uit 
de administratie van Willem Ploos van Amstel (Ploos 1), ongedateerde rekening, ondertekend 
door Cornelia de Viuelle en een acte van 23 mei 1629. Recht. Arch., nr. 196-3, map met opschrift 
Ploos II, is voortzetting van Ploos I. 
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Amstei tot secretaris van Den Bosch. Onderaan de brief staat de verklaring dat hij de bijbehorende eed 
heeft afgelegd. Willem blijft tot november 1633 secretaris. RAU, Recht. Arch., nr. 196-2. 

omdat Willem zijn examen tot grote tevredenheid heeft afgelegd, maar ook 
omdat wij zelf van zijn eerbare aard, de deugdzaamheid van zijn levenswandel en 
zijn kennis der letteren door verscheidene lieden die hem kennen ten volle verwit-
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tigd zijn, alsmede omdat hij van kindsbeen af de studie van de scholastieke weten
schap doorlopende zodanig gevorderd is, dat thans door hem . . . 's Heren evange
liën en de christelijke maatschappij gesteund kunnen worden . . . Om al die rede
nen en (ook) omdat wij aan deselve Ploos na de benauwenissen troost, na de strijd 
troost en rust na de inspanning willen schenken, achten wij, hoewel niet bij machte 
zijn verdienste genoegzaam te belonen, hem geschikt voor de vermelde graad van 
licentiaat 8). 
Als gevolg van de inname van Den Bosch in september 1629 moest Willem 
deze studie voor enige tijd onderbreken. 
Door de verovering van Den Bosch moeten op korte termijn allerlei bestuur
lijke en andere functies door protestanten uit de Noordelijke Nederlanden 
worden overgenomen. Willems neef mr. Adriaen Ploos is als gedeputeerde te 
velde namens de Generaliteit belast met het organiseren van het bestuur van 
de stad en de Meierij. Deze invloedrijke mr. Adriaen, door de Staten van 
Utrecht afgevaardigd naar de Staten-Generaal en vertrouweling van prins 
Frederik Hendrik, manoeuvreert geleidelijk aan zijn familieleden in vooraan
staande en goedbetaalde ambten. Daarbij vormt Constantijn Huygens, die 
een goede vriend van mr. Adriaen is, als secretaris van de prins een belangrij
ke en altijd aanwezige voorspraak bij Frederik Hendrik 9). 
Daarom zal Willem wel niet geheel verrast zijn met een brief van de Genera
liteit waarin staat dat wij uyt eenige Sonderlinge redenen ende consideratien goet-
gevonden hebben U te eligeren ende committeren tot secretaris der Stadt s'Harto-
genbosch. Willem moet zich zo spoedig mogelijk naar Vught begeven om zich 
daar door de gedeputeerden te velde te laten beëdigen en installeren. De 
brief is van 23 september 1629. en op de 26e legt hij al de eed van trouw af in 
aanwezigheid van zijn neef mr. Adriaen Ploos. Om zich als teken van zijn 
waardigheid een tabberd aan te schaffen krijgt hij 7 gld. uitgekeerd 10). 
Mr. Adriaen denkt ook aan Willems vader die door de Staten-Generaal be
noemd wordt tot de bediening van het ontvangerschap der licenten en convoyen 
vallende binnen s Hartogenbosch 11). Weldra verhuist het gehele gezin naar 
Den Bosch en op 26 oktober volgt de benoeming van Willems vader tot ou
derling van de nieuwe kerkeraad. Wederom op voorspraak van mr. Adriaen 
volgt op 25 november de benoeming tot raad in de vroedschap; in 1631 voor 
het eerst tot schepen en in 1638 tot president-schepen. Met: Hebbe U.E. willen 
recommanderen ten eynde door des selfs directie daertoe mede mochte werden 
geeligeert Adriaen Ploos, ontfanger van de convoyen aldaer, mij in maechschap na 
bestaende. Hij is tegenwoordigh raet, een persoon van grote middelen, bij allen 
well bemint ende aengenaem, dusdanige conditie meriterende beveelt mr. Adri-

8) RAU, Recht. Arch., nr. 196, Charters Ploos van Amstel, doos met diverse charters die onder 
andere uit de administratie van Willem Ploos van Amstel komen (Ploos charters), 23 dec. 1631. 
Vertaling Latijnse tekst: dr J. Meerdink, Eindhoven. 
9) J. J. A. Ploos van Amstel,'Adriaen Ploos van Amstel, 1585-1639', Jaarboek Oud-Vtrecht 1980, 
43-94. 
10) RAU, Ploos I. 23 sept. 1629; GA Den Bosch, Oud Stadsarchief, nr. A28, vroedsch. resol. 26 
sept. 1629: R. A. van Zuijlen, ed., Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch, chronolo
gisch opgemaakt en de voornaamste gebeurtenissen bevattend. Stadsrekeningen van het jaar 1399-
1800, II (Den Bosch, 1866) 1352. 
11 ) GAL', Not. Arch., nr. U 022a002 (Houtman), 7 dec. 1629. 
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Afb. 2. Schepenzegel van Willems vader Adriaen Willemsz. Ploos van Amstel. Tussen 1629 en 1646 is 
deze convooi- en licentiemeester, raad, schepen en president-schepen van Den Bosch. Noordbrabants 
Museum. 

aen hem vlak voor de schepenbenoemingen door de prins in 1631 via Huy-
gens aan 12). 
Voor Willems moeder Lysbeth Pater van Raveschot is het verbijf in Den 
Bosch maar van korte duur. Ze overlijdt al in juni 1631. 

!2t In 1634 voegt mr Adriaen Ploos in zi'n aanbeveling voor herbenoeming tot schepen toe: Aen 
schependom van een jaer is weinig gelegen, het geschiet alleen om 't respect van mij en de gerecomman
deerde. Voor deze deeltijdbaan ontvangt Adriaen Willemsz. Ploos aan gage 200 gld. per jaar en 
151 gld. voor schenkwijn en andere kosten. Tot aan zijn dood in 1646 blijft hij raad in de vroed
schap, is gedurende 7 jaar schepen, in 1638 president-schepen. Als aftredend schepen blijft hij 
steeds voor een jaar gezworene. Daarnaast is hij onder andere heemraad van de Ortense dijk. J. 
H. van Heurn, Historie der stad en Meyereye van 's Hertogenbosch, II, elfde boek (Utrecht, 1776) 
455; GA Den Bosch, Oud Stadsarchief, nr. A30. vroedsch. resol. 15 nov. 1629; Koninklijk Huis
archief (KHA), Arch. Const. Huygens, nr. 8-4, brieven van mr Adriaen Ploos van Amstel aan 
Huygens 16/6 sept. 1631 en 24 sept. 1634; Van Zuijlen, Inventaris der archieven, 1352; GA Den 
Bosch, Oud Stadsarchief, nr. A59 en A60, presentielijsten en nr. A59, fol. 180-188. 
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Haar nagelaten bezittingen vertegenwoordigen een waarde van een kleine 
100.000 gld. en vallen grotendeels toe aan de vijf kinderen. Op 5 augustus 
1635 presenteert Adraen Willemsz. hen de boedelcedulle staet ende inventaris 
van sijn voorschreven huisvrous geheele nalatentheyt terwijl hij aen yder sijne kin
deren toegevoecht ende belooft hadde te voldoen sestien duysent gulden voor haer 
za. moederlycke erffende besterff. Na verificatie van de inventarislijst doet Wil
lem afstand van zijn kindsdeel ten behoeve van zijn vader 13). 
Als Willems vader in 1635 hertrouwt met de uit Utrecht afkomstige Seyna 
van Hornhoven, treedt Willem op als getuige. Het gezin woont dan in het ri
ante pand 'De Munt' aan de Postelstraat. De familieleden gebruiken het pied 
à terre in Brabant voor logeerpartijen, waardoor het tot een huwelijk komt 
van Willems nicht Maria Ploos en Abel van Cats, stadhouder van de stad en 
de Meierij van Den Bosch. Ook Willems zuster Diderica trouwt er en wel 
met Gijsbert Ruysch, zoon van Clara van Brune en Johan Ruysch, commissa
ris van de monstering en lid van de vroedschap 14). 

Willems vader wordt geleidelijk aan een der voornaamste inwoners van Den 
Bosch. Daarbij zal zeker ook de beschikking die prins Frederik Hendrik in 
1634 op een request, vergezeld van het nodige bewijsmateriaal van mr. Adri-
aen Ploos afgeeft en waarin staat dat de familie Ploos uit de Van Amstels 
stamt en van adellijke afkomst is, een rol hebben gespeeld. Willem komt ove
rigens al voor die verklaring als Jonker Willem Ploos van Amstel voor. In 
1642 treedt Adriaen Willemsz. tezamen met onder anderen Johan Wolfert 
graaf van Brederode, gouverneur van de stad en Johan Ruysch als eerste pro
testanten toe tot de Illustre Lieve Vrouwebroederschap, waarvan ook Willem 
van Oranje lid is geweest 15). 
In datzelfde jaar belegt hij zijn vermogen ook op een meer bij zijn status pas
sende wijze en lijkt zijn terugkeer als geslaagd edelman naar het Sticht voor 
te bereiden. Willem moet er echter het werk voor verrichten. Eerst worden 
de huizen in Utrecht verkocht, waarna het goed Langesteyn bij Langerak 
wordt aangekocht. Voor Langesteyn geeft de Ridderschap een erkenning als 
ridderhofstad af, waardoor de deur naar de Ridderschap en Staten van 
Utrecht op een kier komt te staan 16). 

13) GAL', Not. Arch., nr. U 022a0O8 (Houtman), 5 aug. 1635. 
14) RAU, Ploos II, 16 apr. 1635 (afschrift van de huwelijkse voorwaarden); Bloys van Treslong 
Prins, 21, 49 en 50; A. F. O. Sasse van IJsselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogen-
bosch, I (Den Bosch, 1975) 252. Seyma van Hornhoven is een zuster van mr Arend van Hornho
ven die raadsheer bij het Hof van Utrecht is en dus een collega van Willem is. Willems familiele
den, in het bijzonder mr Adriaen Ploos, kopen uitgebreide landerijen in Brabant. Na het overlij
den van mr Adriaen Ploos in 1639 beheert Adriaen Willemsz. in opdracht van de erven de 100 ha 
die hij in Maasland had gekocht. RAU, Oudegein, nr. 180; GAU, Not. Arch., nr. U 022a016 
(Houtman), 11 apr. 1645, nr. U 022a030 (Houtman), 18 nov. 1660. 
15) A. Matthaeus, De nobilitate (Amsterdam, 1686) Ad lectorum; G. C. M. van Dijck, De Bos
sche Optimalen. Geschiedenis van de Illustere Lieve Vrouwebroederschap te 's-Hertogenbosch, 1318-
1973. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XXVII (Tilburg, 1973) 321. 
Aan de toetreding tot de broederschap is een indringende discussie in de theologische wereld 
voorafgegaan over de vraag of protestanten lid mochten worden van een broederschap die al 
sinds 1318 de verering van Maria als doelstelling kende. Door het initiatief van Johan Wolfert 
van Brederode bestaat de broederschap ook nu nog voor de helft uit katholieken en voor de helft 
uit protestanten. 
16) GAU, Stad, II, nr. 3243, 13 dec. 1641, 1 febr. 1642, 11 aug. 1643; ARA, Leen-en registerka-
mer van Holland, nr. 149-Sticht, fol. 9, 10 apr. 1642 en nr. 256 fol. 158r; RAU, Staten, nr. 737-2, 
resol. Riddersch. 12 mei 1642 en 26 apr. 1643. 
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friere. 

A/b. 3. De ridderhofstad Rijnhuisen bij Jutphaas. Willem huurt Rijnhuizen ten behoeve van zijn vader 
Adriaen Willemsz. Ploos van Amstel. RAU, Top. atlas. 

Aangezien van Langesteyn slechts een ruïne resteert, moet Willem voor de 
nieuwe heer van Langesteyn in het Sticht een ander passend onderkomen 
zoeken. Van Jonker Reynout van Tuyll van Serooskerken kan Willem voor 
zijn vader diens huysinge ende ridderhoffStadt Rijnhuysen in 't Overeynt van Jut-
phaes met sijn cingelen, visserij en graften, poorthuys, stallingen, hoff, duyven-
vlucht met een bijbehorend stuk grond huren 17). 
Willem woont dan al geruime tijd weer in Utrecht en is sinds juni 1633 ge
trouwd met Maria van Gemert 18). Maria is de dochter en enig kind van 
schepen mr. Dirk van Gemert en Judith de Wijs van Schevichoven uit Wijk 
bij Duurstede. Daar vindt de afkondiging van het huwelijk plaats; daar ligt 
ook het onroerend goed van haar reeds overleden ouders. Dat er een relatie 
met de Meierijse van Gemerts bestaat blijkt uit het identieke familiewapen: 
drie zilveren meerbladen op een zwart fond. Maria's grootvader komt aan het 
eind van de 16e eeuw voor als Dirck van Ghemmert, rentmeester van het 
graafschap Buren 19). 

17) RAL', Pioos I, 25 okt. 1642. In augustus 1646 overlijdt Adriaen Willemsz. Ploos van Amstel 
in Den Bosch. Hij ligt begraven in de St. Jan onder een imposante grafzerk. Tot zijn gedachtenis 
luidt in Utrecht de grote klok van de Dom en wordt er voor hem gebeden. GAL', DTB, nr. 123, 
24aug. 1646. 
18) Heeft Willems verzoek aan de magistraat van Den Bosch van eind 1632 om 3 à 4 maanden 
vrij te krijgen te maken met de voorbereidingen voor zijn huwelijk? GA Den Bosch, Oud Stads
archief, nr. A36, vroedsch. resol. 2 nov. 1632. 
19) Bloys van Treslong Prins, 50; RAU, Atteveld, nr. 283, ontwerp memorietafel Isabella Clara 
Ploos van Amstel; W. J. F. juten, "Van Gemert', Maandblad van hetgenealogisch-heraldiekgenoot-

48 



Het charter met de huwelijkse voorwaarden begint met de woorden: Inden 
naeme ende ter eeren Godts is een wettich houwelijck gededinght ende geslooten 
tusschen den wel edelen heere Jor. Willem Ploos van Amstel, toecommende bruy-
degom . . . ende Jov. Maria van Gemert. Willem wordt ter zijde gestaan door 
zijn vader en zijn neef mr. Adriaen Ploos, Maria door haar ooms Johan van 
Royen en mr. Johan Hamel, beiden uit Utrecht. Het huwelijk wordt niet in 
gemeenschap van goederen gesloten. Willem brengt de goederen in die hij 
van zijn moeder erft, Maria het bezit dat haar door het overlijden van haar 
ouders is aanbestorven. 
Indien Willem als eerste zal overlijden, krijgt Maria uit zijn goederen een du-
wari van 200 gld. per jaar. Willem voorziet het charter van een bijzonder fraai 
zegel, dat hij waarschijnlijk speciaal hiervoor heeft laten maken (zie afb. 
12)20). 
Aanleiding tot het vertrek uit Den Bosch naar Utrecht lijkt het overlijden te 
zijn van Willems neef mr. Peter Ploos in juli 1633. Na het overlijden van deze 
mr. Peter, raadsheer aan het Hof van Utrecht en broer van mr. Adriaen, 
woont er in Utrecht geen Ploos meer die de familiebelangen van dichtbij kan 
bewaken. Wellicht is dat de reden dat mr. Adriaen er aan meewerkt dat aan 
Willem eervol ontslag wordt verleend in Den Bosch en hem vervolgens helpt 
aan een raadsheerschap aan het Hof van Utrecht. Voor het ontslag doet mr. 
Adriaen een beroep op de hulp van Huygens. Op 6 augustus 1633 O.S. (= 16 
augustus N.S.) schrijft hij aan Huygens: U.E. gelieve mij de vrundtschap te doen 
ende schrijven een recommandatie brief in sérieuse termen aende schepenen, ge-
sworenen ende raedt van s Hartogenbosch in faveur van mijn neve Mr. Willem 
Ploos ten eynde zij hem willen toestaan de resignatie vant secretarisampt. Met: 
Conde ick den brief tegen half drie uren hebben soude mij vrundtschap geschieden, 
also eenen alsdan sal vertrecken maant mr. Adriaen zijn vriend tot spoed 21). 
Reeds op 18 augustus komt de zaak in de vroedschap aan de orde. Is gelesen 
sekere requeste van Mr. Willem Ploos secretaris deser Stadt, versouckende dat hij 
sijn secretaris ampt soude mogen resigner en tot behouff van Johan Cuyck. Is mede 
gelesen een brieff van den heer secretaris Huygens aende heeren schepenen, ges-
woorenen ende raden, versouckende dat de resignatie soude mogen werden toege-
staen. 

Dit verzoek zelf zijn opvolger aan te wijzen kan door Willem bedoeld zijn om 
een vriend aan deze functie te helpen. Waarschijnlijker is echter dat zijn neef 
mr. Adriaen van de ontslagaanvrage gebruik wil maken om weer een vertrou
weling op die plaats te krijgen. Hoe het zij, het voorstel veroorzaakt grote 
commotie en ontwikkelt zich snel tot een politieke rel die Willem geheel bo
ven het hoofd groeit. Voordat de discussies in de vroedschap losbarsten moet 
Willems vader, die dan raad en gezworene is, de vergadering verlaten. De 
president-schepen vindt het een grof schandaal dat Willem het secretaris
schap niet onvoorwaardelijk in handen van de stad legt; Willems candidaat 
kan hoogstens naast anderen meedoen in een selectieproces 22). 
schap De Nedertandsche Leeuw, XXX (1912) k. 99-100; RAU, Ploos I, 19mei 1597, lOokt. 1599,28 
febr. 1611; Ploos II, 23 febr. 1611. 
20) RAU, Ploos charters. 21 mei 1633. 
21) KHA, Arch. Const. Huygens. nr. 8-4, 6 aug. 1633. 
22) GA Den Bosch, Oud Stadsarchief, nr. A36, vroedsch. resol. 18 aug. 1633. 
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Na een aantal vergaderingen lopen de gemoederen zo hoog op dat enkele he
ren van de magistraat naar Frederik Hendrik gaan om hun beklag te doen. 
Willems neef mr. Adriaen, die zich dan in Den Bosch bevindt, moet er zich 
ook weer mee bemoeid hebben, want de prins stuurt zijn oudste secretaris Ju
nius naar de vroedschap om er een goed woordje voor Willems voorstel te 
doen 23). Maar ook dat heeft geen effect op de verhitte gemoederen en Juni
us moet onverrichter zake uit Den Bosch vertrekken 24). 
Men is er zich terdege van bewust hierdoor enkel kopstukken uit het circuit 
van de Staten-Generaal te hebben gedesobligeert. . . Specialijck den heere van 
Tienhoven (mr Adriaen Ploos, heer van Tienhoven enz.) die men geen contente-
mente hadde gegeven in sijn versouck van resignatie van sijn neve den secretaris 
Ploos. Als er op 5 september wordt gesproken over een speciale deputatie 
naar Den Haag om bij de Staten-Generaal enkele gunsten voor Den Bosch te 
bepleiten, besluit men tenslotte er onder de huidige omstandigheden maar 
van af te zien, omdat mr. Adriaens stemming soude moge strecken tot nadeel 
vande Stadt ende dat men derhalve de saken noch versch sijnde uit een bezoek aan 
Den Haag niets goets soude uyttrecken 25). 

Al met al heeft Willem nog steeds geen toestemming te vertrekken. Er valt 
pas een besluit nadat per 1 oktober de gebruikelijke verandering van de magi
straat heeft plaats gevonden en Willem een gemodificeerd verzoek heeft in
gediend. Op 29 oktober komt zijn verzoek aan de orde. Is gelesen de requeste 
gepresenteert bij Mr. Willem Ploos te kennen gevende dat hij sijn secretaris ampt 
van meyninge is te verlaten. Ende dat hij 't sehe dien volgende is resignerende in 
handen van de leden van de stadt. Wijs geworden bevat de ontslagaanvrage 
geen opvolger meer. Die is er wel, maar wordt indirect gepresenteerd. In de 
gedeeltelijk vernieuwde magistraat wordt het request snel afgehandeld. Is ver-
coren tot secretaris in plaetse van Ploos Pieter Lus, waarna Willem niets meer in 
de weg staat naar Utrecht terug te keren 26). 

Raadsheer en raadsman 

Willems decharge als secretaris van Den Bosch deed het nodige stof opwaai
en. Het verkrijgen van zijn raadsheerschap aan het Hof van Utrecht doet dat 
niet minder. Mr. Peter Ploos was zowel raadsheer als commissaris van de 
Kleine Rol. Na diens overlijden vragen de presiderende en de raadsheren van 
het Hof aan de Staten snel het opengevallen ambt van commissaris van de 
Kleine Rol te vervullen en zij stellen voor het bij toerbeurt door de raadshe
ren te laten bedienen. Tegelijkertijd bereikt de Staten het request van raads
heer Van Hornhoven om aan hem de Kleine Rol op te dragen 27). 
Pas op 27 september 1633 komt de opvolging van mr. Peter in de Siaten-ver-

23) RAL', Staten, nr. 232-19, resol. 16 aug. 1633, behandeling brief van mr Adriaen Ploos vanuit 
Den Bosch verzonden, verzonden 24/14 aug. 
24) GA Den Bosch, Oud Stadsarchief, nr. A36, vroedsch. resol. 25 aug. 1633. 
25) Ibidem 5 sept. 1633. 
26) Ibidem 29 okt. 1633. 
27) RAL', Staten, nr. 232-19. resol. 29 aug. 1633; Johan van de Water, ed.. Groot Placcaatboek 
vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten, der Edele Mogende Heeren 's Lands van Utrecht 
(3 dln; Utrecht, 1729)11, 1054. 
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gadering aan de orde. De voorstemmende leden stellen voor zowel een nieu
we raadsheer te nomineren als de bediening van de Kleine Rol te regelen. De 
stad Utrecht is het daarmee niet eens, maar de voorzitter concludeert dat bij 
meerderheid van stemmen is besloten tot nominatie over te gaan 28). In die 
periode zit niet president Berck zelf voor, maar de dan nog loco-president 
mr. Adriaen Ploos. Deze drukt de opvolging van zijn broer mr. Peter rustig 
door en jaagt daarmee de vroedschap tegen zich in het harnas. Het duurt 
toch nog een maand voordat de zaak afgerond is en pas dan valt de naam van 
Willem. In die maand komt de opvolging vele malen ter sprake en vele malen 
komt de vroedschap met een protestbrief tegen het optreden van mr. Adriaen 
en secretaris Van Hilten. Tegen de eerstgenoemde vanwege het toestaan van 
overstemming en tegen de tweede vanwege het vastleggen van de conclusies 
van mr. Adriaen als besluiten van de vergadering. 

Tenslotte valt het besluit zelfs twee raadsheren te benoemen en wel mr. Wil
lem Ploos en mr. Godert van Dael. Wellicht als compromis is aan het besluit 
verbonden dat beiden op halve gage zullen dienen tot er weer een plaats va
cant is aan het Hof. Niet alleen de voorstemmende leden maar ook de kleine 
steden dragen dit besluit 29). 
De laatste horde voordat Willem daadwerkelijk raadsheer kan worden vormt 
de ratificatie van dit Statenbesluit door prins Frederik Hendrik. De prins 
moet ook de officiële benoemingsacte afgeven. Derhalve zendt de vroed
schap direct nadat het besluit in de Staten gevallen is, een afgevaardigde naar 
Den Haag, die de prins moet overhalen het verzoek van de Staten niet te ho
noreren 30). Om dat te voorkomen sturen ook de voorstemmende leden een 
deputatie naar de prins 31 ). 
Tezelfder tijd vertrekt mr. Adriaen naar Den Haag om de vergaderingen van 
de Staten-Generaal bij te wonen. Ook hij zorgt ervoor dat er bij de prins niets 
meer fout kan gaan met Willems benoeming. De dag nadat de brief van de 
Staten bij de prins aankomt vraagt hij Huygens al of Fredrik Hendrik hem 
reeds opdracht heeft gegeven de commissie op de beide nieuwe raadsheren 
uit te schrijven. Zo niet, dan moet Huygens de prins er nog eens aan herinne
ren en snel de commissie doen schrijven om waer het mogelijck die opden avondt 
te hebben 32). Dat lukt en twee dagen later, op 19 december 1633, doet Wil
lem de eed in het college van raadsheren van het Hof van Utrecht. De vroed
schap hoort pas een maand later met verbazing van de benoeming van de 
twee raadsheren en besluit zijn ongenoegen bij de prins te laten blijken 33). 
In zijn commissie leest Willem dat prins Frederik Hendrik tot meerder vorde-
ringhe vande justitia vermits het overlijden van wijlen mr. Peter Ploos heeft beslo
ten enkele extra raadsheren in het Hof van Utrecht te benoemen en dat de 
prins rekent op Willems getrouwicheyt, wijsheyt ende neersticheyt 34). De nieu-

28) RAU, Staten, nr. 232-19, resol. 27 sept. 1633. 
29) Ibidem 3 okt., 17 okt., 24 okt., 25 okt., 31 okt., 1 nov. en 2 nov. 1633. 
30) GAU, Stad, II, nr. 121, vroedsch. resol. 2 nov. 1633. 
31) RAU, Staten, nr. 722-1, resol. eerste lid 8 dec. 1633, verwijzing naar 2 nov. 1633. 
32) K.HA, Arch. Const. Huygens, nr. 8-4, 27/17 dec. 1633. 
33) GAU, Stad, II, nr. 121, vroedsch. resol. 24 jan. 1634. 
34) RAU, Recht. Arch., nr. 12-2, commissiebrief van 19dec. 1633. 
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we raadsheren treffen naast zeven juridisch geschoolde collega's in het Hof 
ook drie extra-ordinaris raden aan die door de drie leden van de Staten zijn 
benoemd om politieke controle op het Hof uit te oefenen. Verder zijn er een 
procureur-generaal, griffier, klerken, deurwaarder, panders en boden. Prins 
Frederik Hendrik staat aan het hoofd van het Hof, maar komt nagenoeg 
nooit. Het presidentschap nemen de raadsheren zelfbij toerbeurt een maand 
waar. Ook Willem is regelmatig president. Hij moet dan een halfuur eerder 
dan de anderen op het Hof verschijnen om alle binnengekomen zaken te be
kijken, de allereenvoudigsten zelf af te handelen en de overigen op de agenda 
van de vergadering van de raadsheren te plaatsen. Die vergadering begint al 
erg vroeg, in de zomer om 7 uur, in de winter om 8 uur, en duurt drie uur. In 
de middag wordt ook nog twee uur vergaderd. Als teken van hun waardigheid 
moeten Willem en zijn collega's niet alleen tijdens hun werkzaamheden een 
tabberd dragen, maar ook als ze naar en van het Hof gaan 35). 
De rechtsmacht van het Hof strekt zich in criminele zaken uit over Mont-
foort en het platte land, exclusief de hoge heerlijkheden. In civiele zaken 
concurreert het met de lage gerechten en met de Kleine Rol, maar het fun
geert wel als beroepsinstantie. Over de bevoegdheden van het Hof in de stad 
Utrecht zelf, is voortdurend geharrewar. Dat blijkt bijvoorbeeld als Willem in 
februari 1645 namens het Hof bij het gerecht van de stad informatie moet ha
len over een zaak waarbij een vrouw wegens overspel tot zes jaar gevangenis
strafwas veroordeeld. Zij diende bij de prins een verzoek tot gratie in en deze 
vroeg vervolgens ook het Hof om advies. Tot een advies komt het niet, want 
Willem krijgt de gevraagde informatie domweg niet 36). 
Als jongste in het gezelschap is Willem verplicht als eerste zijn opinie te ge
ven over de zaken die op de agenda staan. Zijn de zaken te omvangrijk om ter 
plekke af te handelen, of moeten verhoren worden afgenomen of een nader 
onderzoek worden ingesteld, dan worden de raadsheren in volgorde van an
ciënniteit hiermee belast. Dat worden zij ook voor het examineren van pro
cureurs, notarissen en landmeters en het inventariseren van stukken, verba
len en papieren van overleden raadsheren 37). 

Aan het raadsheerschap zit een gage verbonden van 500 gld. per jaar. Daar
naast kan het presentiegeld oplopen tot nog eens 500 gld. per jaar. Op ver
zoek van de raadsheren besluiten de Staten in 1662 de gage met 500 gld. per 
jaar te verhogen. Willem ontvangt in 1663 aan presentiegeld en extra gage 
1116 gld., in 1664 1078 gld. 38). Als Willem voor het Hof op pad moet, ont
vangt hij naast zijn gage en kosten voor schuyt ende wagenhuer vier gulden per 
dag als hij in een der steden is en op het platteland drie gulden. Daarnaast zijn 
nog andere emolumenten aan de functie verbonden 39). 
De verhoging van de gage had ais achtergrond dat het de raadsheren verbo
den was voor iemand als raadsman op te treden, van iemand een wedde of 

35) Groot Placcaatboek, II. 984-985, 1046; Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden (23 
dln ; Amsterdam, 1793-1798) XII, 251-273. 
36) GAU, Stad, II, nr. 121, vroedsch. resol. 22 en 24 febr. 1645. 
37) RAU, Recht. Arch., nr. 247-1-3. 
38) [bidem, nr. 256 en 257-1 en 2. 
39) Groot Placcaatboek, II, 985-988, 1047. 
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Ajb. 4. Gezicht op de toegangspoort tol de St. Paulusabdij in Utrecht. In de abdij zijn zowel het Hof 
van Utrecht als het kapittel van Oudmunster gehuisvest. In zijn hoedanigheid als raadsheer en als ka
nunnik van Oudmunster komt Willem Ploos van Amstel vrijwel dagelijks in de St. Paulusabdij. GAU, 
Top. atlas TA La 9.1.1. 

een pensioen te genieten danwei de administratie te verzorgen van boedels, 
colleges enz. Uit het vervolg zal blijken dat Willem met deze beperkende re
gels wel eens de hand lijkt te hebben gelicht 40). 
Na het vertrek uit Den Bosch wonen Willem en Maria van Gemert voor kor
te tijd in bij hun nicht Henrica Ploos van Amstel die in Utrecht in de Romer-
borgerstraat (nu Hamburgerstraat nr. 19) woont. Daar laten ze op 10 januari 
1634 een reciproke lijftocht vastleggen en wijzen ze mombers aan over hun 
eventueel na te laten kinderen. Dat zijn Willems vader en Maria's oom mr. 
Johan Hamel die met Maria de Wijs van Schevichoven is getrouwd 41). Erg 
lang verblijven ze daar niet, want Willem treedt niet alleen als raadsheer in de 
voetsporen van wijlen zijn neef mr. Peter Ploos van Amstel, maar neemt 
eveneens voor 4750 gld. diens huis aan de Voorstraat over 42). Er worden 
daar twee kinderen geboren, Isabella Clara (1634-1670) en Juliana Petronella 

40) RAU, Staten, nr. 232-30, resol. 18 nov. 1662. 
41) GAL', Not. Arch., nr. U 022a007 (Houtman), lOjan. 1634, nr. U 022a010 (Houtman), 25 mei 
1638: RAU, Ploos I, 28 febr. 1611, schuldbekentenis van Frederick Strick en zijn vrouw Elisa
beth de Wijs. 
42) RAU, Ploos I, 27 jan. 1634 en 18 dec. 1635; GAU, Stad, II, nr. 3243, 28 dec. 1635. 
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Aß. 5. Portretten van Diderick Strick en zijn vrouw Henrica Ploos van Amstel. Paulus Moreelse, 
1625. Hun zoon mr Johan Strick, burgemeester van Utrecht, trouwt in 1664 met Willems zuster Corne
lia Ploos van Amstel. Allantown Art Museum, Kress Collection, USA. 

(1637-1638) 43). Ook in het huis aan de Voorstraat blijft het jonge gezin niet 
lang wonen, want Willem ruilt het huis met dr. Peter van Dam, die vlak daar
na huwt met Henrica Ploos van Amstel, tegen landerijen in de omgeving van 
Vreeswijk 44). 
Het gezin verhuist in 1637 naar een huis aan de zuidzijde van de Minnenbroe-
dersstraat, dat voor 380 gld. per jaar van Lodewijk van Renesse wordt ge
huurd. Op kosten van de eigenaar moet er nog heel wat worden opgeknapt. 
Zo moet er aan de straatzijde een speciale kamer worden afgescheiden, in de 
salet het kistwerk van de muur verwijderd, het dak van de keuken gerepa
reerd, extra ramen in de keuken aangebracht enz. 45). De kamer aan de 
straat zal wel bedoeld zijn om er zijn rechterswerkzaamheden in voor te be
reiden en verhoren af te nemen, want de raadsheren hebben geen eigen ka
mers in het gerechtsgebouw. In dit huis worden Adriaen Dirck (1642-1653) en 
Willem Leonard (1644-1647) geboren die geen van beiden de puberteit halen, 
waardoor als enig kind Isabella Clara overblijft 46). 
Het kleine gezin blijft er ruim tien jaar wonen. Daarna huurt Willem in 1647 
voor 550 gld. per jaar een nog rianter pand aan de zuidzijde van de Romer-
borgerstraat (nu Hamburgerstraat 21), grenzend aan het huis waar Henrica 

43) GAU, DTB, nr. 3, 4 mei 1634 en 7 aug. 1637. Bij de doop van Isabella Clara zijn Adriaen 
Willemsz. Ploos, Agnes van Bijier (echtgenote van mr Adriaen Ploos) en Maria's tante Hester 
van Gemert getuigen. Bij de doop van Juliana Petronella zijn dat Willem zelf, mr Johan Pater, 
Seyna van Hornhoven (Willems stiefmoeder) en Maria's tante Maria de Wijs van Schevichoven. 
44) RAU, Ploos I, 9 juni 1637; GAU, Stad, II, nr. 3243, 5 juli 1637. 
45) RAU, Ploos I, 16mrt. 1636, 25 aug. 1637, 4 jan. 1643. 
46) GAU, DTB, nr. 4, doopboek 24 juni 1642, 4 apr. 1644, nr. 123, begraafboek 31 mei 1647,26 
sept. 1653. 
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Ploos van Amstel en Peter van Dam wonen. Bij het huis hoort een stalling 
met een poortweg die op de Nieuwe Gracht uitkomt 47). Willem woont nu op 
een steenworp afstand van de St. Paulusabdij waar zowel het Hof van Utrecht 
als het kapittel van Oudmunster zijn gehuisvest. Deze woning bevalt dermate 
goed dat Willem en Maria er tot aan hun dood blijven wonen. 
Al spoedig is Willem raadsman van zijn familieleden, helpt hen met de finan
ciën en treedt op als zaakwaarnemer en gemachtigde. Zo verzorgt hij vanaf 
1635 het beheer over de goederen van Maria's tante Hester van Gemert, we
duwe van Jari van Royen 48). Nadat mr. Adriaen voor de twee zonen van wij
len mr. Peter Ploos van Amstel, te weten Gerard en Nicolaes, bij Frederik 
Hendrik respectievelijk een acte van expectatie voor een prebende en een vi-
carij bij het kapittel van St. Jan-Baptist in Wijk bij Duurstede losweekt, han
delt Willem de zaken verder af 49). Ook bij Agnes van Bijier, de echtgenote 
van mr. Adriaen, geniet Willem het vertrouwen. Als mr. Adriaen overlijdt be
noemt zij Willem tot voogd over de nagelaten kinderen 50). In die hoedanig
heid ontwerpt hij voor haar een nieuw testament dat rekening houdt met het 
overlijden van zowel mr. Adriaen als diens zoon Henric, die beiden in 1639 
zijn gestorven 51). Namens zijn broer Nicolaes komen we Willem tegen in 
een bijzondere vergadering van het kapittel van de Dom, waar hij voor zijn 
broer een prebende in bezit neemt en de bijbehorende eed aflegt 52). 
Sinds Willem weer in Utrecht woont, neemt hij ook de zaken van zijn vader 
waar en beheert het in het Sticht gelegen bezit 53). Nadat zijn vader in augus
tus 1646 overlijdt, besluiten de erven de boedel niet te scheiden. Nicolaes, 
Alidt, Cornelia en Didrica machtigen Willem om alle saecken haers voorschre
ven za. vaders naelatentheyt aengaende te verrichten en aan hen regelmatig ver
antwoording af te leggen en hun deel in de opbrengsten uit te betalen. Aan
vankelijk behartigt Willem deze boedel geheel zelf, maar na twee jaar geeft 
hij een wijnhandelaar uit Den Bosch opdracht de Brabantse bezittingen te 
beheren 54). 

Bij de afhandeling van zaken heeft Willem een steekje laten vallen. Een stuk 
grond van 25 morgen groot, leenroerig aan de prins van Oranje als heer van 
Naaldwijk, vergeet hij nahet overlijden van zijn vader opnieuw voor het leen
hof te verheffen. De vaste zaakwaarnemer van de familie in Den Haag, nota
ris Kip, attendeert Willem op zijn verzuim dat door de Raad van de prins 

47) RAU, Ploos I, ISjan. 1648; Ploos II, 16 jan. 1651. 
48) RAU. Recht. Arch., nr. 203. De omschrijving in de inventarisatielijst luidt: Aantekenboek 
van inkomsten en uitgaven van Ploos van Amstel. Het is echter het kasboek van Willems aange
trouwde oom Jan van Royen, dat na diens dood is bijgehouden door zijn weduwe Hester van Ge-
mcrt en nog later door Willem toen hij voor Hester van Gemerl de administratie bijhield. Zie 11, 
27 en 29 van het kasboek; RAU, Ploos II, 8 juli 1635, 5 mrt. 1636 en 6 mrt. 1636. 
49) GAU, Not. Arch., nr. U 022aOO9 (Houtman), 8 maart 1636; RAU. Kapittel St. Jan Baptist te 
Wijk, nr. 3, resol. 9 mrt. 1636 en 7 febr. 1637. 
50) GA Den Haag, Not. Arch., nr. 154, fol. 201, 30 mrt. 1639. 
51) RAU, Ploos II, ongedateerd concept-testament. 
52) RAU. Dom, nr. 1-30, resol. 31 juni 1640. 
53) RAU, Ploos I. 22 dec. 1640 en 25 okt. 1642; GAU, Not. Arch., nr. U 022a014 (Houtman). 30 
juli 1642, nr. U022a015 (Houtman), II juli 1643. 
54) GAU, Not. Arch., nr. U 022aOI5 (Houtman), 9 dec. 1643, nr. U 022a017 (Houtman), 24 aug. 
1646, nr. U022a019 (Houtman), 20 aug. 1648. 
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Afb. 6. De handtekeningen van Willem Ploos van Amstel, zijn vader Adriaen, zijn broer Nicolae.s en 
zijn zusters Alet, Cornelia en Diderica. GAU, Nol. Arch., nr. U022a013 (Houtman), 12 juli 1641. 

hoog wordt opgenomen. Johan Kip vreest dat dit de naam van de familie 
geen goed zal doen en schrijft Willem dat de leden van de Raad de naem van 
U.E. vader qualick vatten en meynen daer met de naem vande heer van Tienhoven 
za., waarmee mr. Adriaen Ploos van Amstel is bedoeld die reeds tien jaar 
daarvoor in Den Haag was overleden, maar die kennelijk nog niet vergeten 
was 55). 
Een opmerkelijke rol speelt Willem voor zijn nicht Henrica Ploos van Amstel 
en haar zoon Johan Strick. Deze Johan Strick trouwt later met Willems zus
ter Cornelia en zal een belangrijke rol spelen voor zowel de Utrechtse poli
tiek als voor zijn familieleden. Hij is in 1628 geboren. Zijn vader Diderick 
Strick, rentmeester van de St. Paulusabdij, overlijdt al in 1633. Op zijn ziek
bed heeft hij Johan Strick als zijn universeel erfgenaam aangewezen 56). Zo
als eerder vermeld, hertrouwt Henrica in 1637 met dr. Peter van Dam, voor
malig lid van de vroedschap en schepen van Amersfoort 57). Van Dam mis
bruikt echter de erfenis van Johan Strick meest tot opvoedinge, studiën, peregri-
natien (buitenlandse reizen), promotien ende wtsettingen van sijn respectieve kin
deren die hij uit een vorig huwelijk meebracht. Henrica, die op haar portret 
een vriendelijk en zachtmoedig karakter uitstraalt, ziet dit alles met lede ogen 
aan en voelt sich daer over in haer consientie beswaert. Willem weet haar ten
slotte tot daden over te halen. Peter van Dam heeft dan al 17.395 gld. van Jo
han Strick misbruikt. Het lukt haar echter niet haeren voorschreven jegen woor-
digen man die sich van wereltsche saecken ende occupatien heeft geretireert met 
geene reedenen te . . . bewegen om haere . . . soon sijn achterwesen te voldoen 58). 
Uiteindelijk geeft Henrica aan haar zoon Johan toestemming over haar eigen 
vermogen te mogen beschikken mits gebruyckende in saecken van importantie 

55) RAL', Ploos II, brief van J. Kip aan Willem Ploos van Amstel. 10 juni 1649. 
56) GAL'. DTB, nr. 93, trouwboek 3 mrt. 1620. nr. 2, doopboek 24 jan. 1628; Not. Arch., nr. U 
022a006 (Houtman). 2 febr. 1633, nr. IJ 022a021 (Houtman). 29 nov. 1650. 
57) GAL', DTB. nr. 96. trouwboek 19 nov. 1637. 
58) RAL', Ploos II, 18 febr. 1646; GAL', Not. Arch., nr. L' 022a021 (Houtman), 29 nov. 1650. 
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raet van wunden ende van gepractiseerde rechtsgeleerden, oock over alle questien 
gemoveert ende noch te moveren 59). Door Willems initiatieven zijn de finan
ciële zorgen van Johan Strick voorbij. Deze begint met een rechtenstudie in 
Utrecht 60). Na zijn afstuderen en zijn examen als procureur voor het Hof 
van Utrecht, legt hij op 17 mei 1653 de eed af als advocaat 61). 
Voor Willem als raadsheer aan hetzelfde Hof betekent het dat hij zijn neef Jo
han Strick voor zich ziet verschijnen. Maar die niet alleen, want ook Willems 
neef mr. Willem Ploos van Amstel, zoon van Dirck, de broer van Willems va
der, is reeds sinds 1637 advocaat aan het Hof. In 1667 laat ook diens zoon mr. 
Theodorus zich als advocaat inschrijven 62). Naast zijn advocatenpraktijk 
vervult Johan Strick tevens het rentmeesterschap van het Duitse Huis. In no
vember 1664 trouwt Johan op de Vaert met Willems zuster Cornelia Ploos van 
Amstel 63). Het jonggehuwde paar gaat in de Romerborgerstraat (Hambur
gerstraat 19) wonen 64). Voor Cornelia geen verre reis, want zij woont bij 
Willem in het huis ernaast 65). 

Gevecht om een prebende 

Vermeld is reeds dat Willem van zijn neef Johan Ploos, maarschalk van Eem-
land, sijn canonisie ende prebende inde kercke van Oudemunster krijgt opgedra
gen, maar dat het tien jaar procederen kost voordat hij er daadwerkelijk in 
bezit van kan komen. 
De tour die tot deze prebende heeft geleid had mr. Adriaen Ploos op 4 okto
ber 1622 gekocht van Adriaen Strick, agent van de koning van Denemarken 
en kanunnik van Oudmunster. De overdracht vond plaats ten overstaan van 
mr. Johan Strick, heer van Linschoten, deken van Oudmunster. Omdat mr. 
Adriaens zuster is getrouwd met Dideric Strick, broer van bovengenoemde 
Stricken, speelt het geheel zich binnen de familiekring af. Adriaen krijgt het 
recht één van zijn zonen of iemand anders te nomineren 66). Het wordt ie
mand anders, en wel zijn broer Johan, die op 15 maart 1623 wordt geadmit-
teerd door het kapittel. Johan kan er niet lang van genieten, want op zijn 

59) RAU, Not. Arch., nr.U022a022 (Houtman), 26 juli en 4 okt. 1651. 
60) F. Kelner, ed.. Album promotorum . . . Academiae Rheno Trajectinae, 1636-1815 (Utrecht, 
1936)8. 
61) RAU, Recht. Arch., nr. 274, 27 mei 1653. 
62) Ibidem, 7 okt. 1637 en 15 apr. 1667. mr Willem en zijn zoon mr Theodorus hebben beiden in 
Franeker gestudeerd. S. J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, eds., Album Studiosorum Academi
ae Franekerensis ( 1585-1X11, 1816-1844) I Naamlijst der studenten (Franeker, 1968) 108. Theodorus 
heette in zijn jonge jaren Dirck. 
63) GAU, DTB. nr. 98, trouwboek 6 nov. 1664. Zou het huwelijksfeest op Willems buitenhuis 
'De Wiers zijn gevierd? 
64) GAU, Not. Arch., nr. U 060a004 (Van Doorn). 23 en 27 febr. 1663. 
65) In het jaar dat ze trouwen wordt mr.Johan Strick voor het eerst schepen. In de komende 20 
jaar is hij I I jaar schepen, 2 jaar thesaurier, 2 jaar burgemeester, gecommitteerde ter Staten-Ge-
neraal; hij is ook gecommitteerde in de momboirkamer van Utrecht. Hij voert het wapen van de 
familie Strick, gekwartilleerd met dat van Ploos van Amstel. 
66) RAU. Oudmunster. nr. 254. Deze map heet Stukken betreffende de kanunnik Johan Ploos, 
maar bevat op één uitzondering na de stukken van het kapittel van de procedures over de pre
bende aangespannen door Willem Ploos van Amstel en zijn vader. Zie de copie van 28 febr. 1623 
van de overdrachtsacte van 4 okt. 1622. 
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sterfbed in november 1625 draagt hij de prebende over op Willem. Op 23 no
vember volgt de agreatie door Gedeputeerde Staten en wordt Willem zonder 
enige restrictie door het kapittel van Oudmunster geadmitteerd. Zijn vader 
heeft daarop namens Willem aan de fabrieksmeester 310 gld. getelt over de vl-
nalia vande admissie. 
Maar als Johan al voor 3 december en dus binnen 20 dagen na de cessie over
lijd, een periode die hij volgens der kercken usantie in leven had moeten blij
ven om de overdracht geheel rechtsgeldig te laten zijn, vervalt het recht ie
mand in Johans plaats te benoemen aan de stad Utrecht en daardoor aan bur-
gemeest Van de Nijpoort. Deze benoemt zijn zoon Heyman van de Nijpoort 
als nieuwe kanunnik, die ook geadmitteerd wordt 67). 
Begrijpelijk is dat Willem en zijn vader het geheel oneens zijn met deze han
delwijze. Voor het Hof van Utrecht spannen zij processen aan tegen zowel 
Heyman van de Nijpoort als tegen Oudmunster, dat Van de Nijpoort heeft 
toegelaten en Willem de deur gewezen 68). Om geen onduidelijkheid te 
scheppen willen ze ook de 310 gld. die de fabrieksmeester moet terugbetalen, 
niet in ontvangst nemen 69). 
Willems advocaat stelt dat de agreatie door Gedeputeerde Staten en de ad
missie bij Oudmunster zonder enige voorwaarde is geschied en dat zijn cliënt 
nog nooit gehoord had van de bewust periode van 20 dagen. 
De tegenpartij hamert niet alleen op de rechtsgeldigheid van de tot het onge
schreven recht behorende periode, maar stelt tevens dat voor het eerst in de 
geschiedenis iemand de euvele moed heeft deze periode aan te vechten. Ove
rigens stelt de advocaat van Oudmunster keihard dat Willem volledig op de 
hoogte was van alles en zelfs een gemeen spelletje met het kapittel heeft wil
len spelen. Het welchen de impétrant ende anderen met haer geïnteresseerden wel 
weelende, hadden den doot vande maeschalck Ploos eenige daegen secreet gehou
den, oock voor sijn doctor selve die quame om hem te visiteren na all gereets over
leden wesende ende voor anderen die nae hem vraegden. Willem en de zijnen 
worden beschuldigd van bewuste misleiding en gemakshalve wordt verder 
verondersteld dat de maerschalck Ploos ten tijde van sijne pretense resignatie 
waarschijnlijk al niet meer in levende lijve was 70). 

Deze onfrisse affaire blijft lang slepen totdat in 1633 Heyman van de Nijpoort 
is overleden en de prebende weer vrijvalt. Willem, die dan inmiddels secreta
ris van Den Bosch is, verzoekt het kapittel alsnog in het bezit van zijn preben
de te worden gesteld. De vroedschap hoort er ook van en verklaart er van uit 
te gaan dat dit verzoek niet zal worden toegestaan, maar dat in tegendeel 
Heymans erfgenamen de prebende mogen blijven genieten. Deze uitspraak 
zal wel geïnitieerd zijn door burgemeester Van de Nijpoort, die universeel 
erfgenaam is van zijn zoon Heyman 71). Conform het besluit van het kapittel 
van 5 december 1621 heeft burgemeester Van de Nijpoort als universeel erf
genaam van zijn zoon het recht iemand te nomineren voor een prebende die 

67) Ibidem, dupliek van Pallaes namens het kapittel. 
68) Ibidem, twee ongedateerde dagvaardingen van ca. 1628 en 1629. 
69) Ibidem, acte van 14 mrt. 1626. 
70) Ibidem, dupliek van Pallaes namens het kapittel. 
71) Ibidem, acte van 1 juli 1633. 
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vrijvalt in een even maand. Het komt zover nadat 2 augustus 1636 de kanun
nik mr. Jacob Bol van Hamersvelt overlijdt. Ook Willem blijft attent. Hij 
zorgt ervoor dat hij op tijd aende Hove van Utrecht requeste hadde gepresenteert, 
om te hebben interdictie van niemandt als hem totte canonisie ende prebende te no
mineren ofte admitteren 72). Op 25 augustus worden op Willems verzoek, die 
inmiddels zelf raadsheer is bij het Hof, door de drie rechters die zijn request 
behandelen alle partijen ontboden te compareren in de vertreckkamer van het 
Hof 73). 
Burgemeester Van de Nijpoort nomineert evenwel zijn zoon mr. Gerardt, een 
collega-raadsheer van Willem, die op 31 augustus door het kapittel wordt ge-
admitteerd. 
Het is wel merkwaardig dat Willem en vader en zoon Van de Nijpoort op 5 
september al tot een mondeling accoord komen, dat op de 6e verdere uitwer
king krijgt, waardoor de processen als nu bij forme van accomodatie ende vrient-
schappe waeren besucht. Willem krijgt zijn prebende, maar zal zorgen voor 
compensatie van costen 74). De verdere afhandeling verloopt nu vlot. 
Op 15 september bespreken de beide Van de Nijpoorten met Oudmunster de 
resultaten van het accoord met Willem, waarna Gerardt afstand doet van zijn 
prebende en de burgemeester Willem presenteert. Daarop besluit Oudmun
ster mede omme allomme voor te comen d'onseeckere uytcomste vande processe 
met den voornoemde heere raedtsheer Ploos van Amstel overcomen ende geaccor-
deert dat sijn Ed. (= Willem) gehouden sal worden als tot de voorseyde cano
nisie ende prebende geadmitteert den lesten augustus 1636 75). 
Deze wel zeer plotselinge ommezwaai doet vermoeden dat Willems zeer in
vloedrijke neef mr. Adriaen Ploos zich achter de schermen met de zaak heeft 
bemoeid. Wellicht moet de schermutseling ook gezien worden tegen de ach
tergrond van de politieke tegenstelling tussen Adriaen en zijn aanhang en de 
groep waartoe Van de Nijpoort en zijn zonen behoorden en die in 1627 leidde 
tot de tijdelijke afzetting van Van de Nijpoort als burgemeester. 
Willem wordt op 1 oktober geadmitteerd met de toevoeging dat zijn rechten 
op onder andere zijn prebende al gerekend zullen moeten worden vanaf 
31 augustus. Aan de admissie zit tevens vast dat hij genieten sal vocem in ca-
pittelo en dus eindelijk een stem in het kapittel krijgt 76). 

Een actief kanunnik van Oudmunster 

Ondanks de reformatie blijft een deel van het voormalige ecclesiastieke esta
blishment in tact. Evenals de overige kapittels blijft ook dat van Oudmunster. 
De kanunniken worden geleidelijk aan vervangen door protestantse notabe
len die slechts het beheer uitoefenen over de goederen die vanouds aan de 
kerk behoorden, maar die een groot deel van de inkomsten uit die goederen 
als zogenaamde prebendes zelf genieten. De armenzorg en het onderhoud 

72) Ibidem, nr. 21-18, resol. van 1 okt. 1636, bevat een samenvatting van het hele gebeuren. 
73) Ibidem, nr. 254, acte van 24 aug. 1636. 
74) Ibidem, acte van 30 sept. 1636. 
75) Ibidem, nr. 21-18, resol. 1 okt. 1636. 
76) Ploos van Amstel, 'Adriaen Ploos van Amstel', 53-58. 
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van predikanten (in plaats van pastoors) gaan gewoon door 77). Oudmunster 
heeft zijn bezittingen ondergebracht in kamers van beheer: de grote kamer, 
de kleine kamer, de preposituur of proosdijkamer, de fabriekskamer, de ka
mer van Hagestein en Achtersloot en de gecombineerde kamer. De inkom
sten van de kamers worden beheerd door rentmeesters, die, indien zij tevens 
kanunnik zijn, cameraars heten. Het bezit bestaat hoofdzakelijk uit landerij
en, tienden en heerlijke rechten. Zo zijn de gezamenlijke kanunniken van 
Oudmunster heren van Vleuten, Hagestein, Linschoten, Maarschalkerwaard 
en Stein. 

Naast de deken, de proost en de scholaster telt Oudmunster doorgaans 12 à 
13 kanunniken. Het kapittel vergadert iedere maandagochtend in de St. Pau
lusabdij, waar ook het Hof van Utrecht is gehuisvest. De vergadering van het 
kapittel sluit precies aan op die van het Hof. Ter vergadering komt het ko
pen, verkopen en verhuren van landerijen aan de orde, de verpachting van 
tienden, de benoeming van predikanten en bestuurders van de gerechten, de 
armenzorg, verdeling van de inkomsten onder de kanunniken enz. enz. 
Ook Oudmunster kent een aantal vicarijen, een pakket aan onroerend goed 
waaruit de vicarissen werden onderhouden. Dit onroerend goed, dat door le
gaten aan de kerk was gekomen, is nog in tact; de katholieke vicarissen echter 
niet. De inkomsten uit de vicarijen worden voor een belangrijk deel genoten 
door protestantse notabelen die weliswaar de titel vicaris dragen, maar die ui
teraard geen religieuze taken vervullen. 

Een kanunnik van Oudmunster heeft een prebende van omstreeks 1000 gld. 
per jaar, een vicaris kan op globaal 450 gld. rekenen. De tegenprestatie kan 
erg gering zijn. In tegenstelling tot de kanunnik heeft de vicaris geen stem in 
het kapittel 78). 
Ook de uitgelezen maaltijd die voorheen de katholieke kanunniken met half-
vasten lieten aanrichten, blijft gehandhaafd als de ordinaris refexie maeltijt of 
laetare maeltijt 79). 
Per 1 oktober 1636 is Willem voor het eerst als kanunnik aanwezig op de ka
pittelvergadering. Hij is de jongste in rang en het duurt een halfjaar voor hij 
voor het kapittel een klusje mag opknappen: de secretaris is overleden en 
Willem moet samen met Van Straten de paperassen van de secretaris ordenen 
en resumeren ende extenderen omme in ordre geprothecolleert te worden. Een 
maand later moet hij als tweede klus in het archief de stukken over landerijen 
in Zeeland opzoeken. In juni 1637 krijgt Willem zijn eerste representatieve 
opdracht. Als vertegenwoordiger van het kapittel als heer van Hagestein 
moet hij reysen naer Vianen ende aldaer beckigen ende versetten den rouw van Me 
Vrouwe van Bredenrode enz. nu overleden. Enkele dagen later gaat hij ook nog 
naarde begrafenis. 

Na enkele financiële acties krijgt Willem in mei 1638 zijn eerste bestuursfunc
tie als cameraar van de grote kamer, snel gevolgd door zijn eerste externe 
functie vanwege de benoeming door Oudmunster tot heemraad van Bijlevelt 

77) D. G. Rengers Hora Siccama, De geestelijke en kerkelijke goederen onder het canonieke, het 
gereformeerde en het neutrale recht (Utrecht, 1905) I. tweede afd., 275-346. 
78) Tegenwoordige Staat, XI. 174-176 en 182. 
79) RAU, Oudmunster, nr. 21-18, resol.6 mrt. 1637. 
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en Langevliet omtne alle schouwen tot dien eynde nodich te helpen 80). 
Nog éénmaal wordt teruggegrepen op de merkwaardige voorgeschiedenis 
van zijn admissie. Dat gebeurt door een nieuwe kanunnik Halewijn die in ok
tober 1637 wordt geadmitteerd. Hij pretendeert dat hij in anciënniteit boven 
Willem geplaatst moet worden en mag voorsitten. Nadat hij in de kapittelver
gadering zijn punt heeft toegelicht, wordt de bijeenkomst tot 4 uur s'middags 
geschorst, zodat enkele kanunniken samen met de heere Halewijn alle protho-
collen ende retroacten naer te sien, wat inde saecke van de heer Ploos van Amstel 
ende de heer Nijpoort gedaen ende geresolveert is. 
Het levert een zeer rumoerige vergadering op en nadat diversche voorslagen 
van accoort waren gedaen omme parthijen te accorderen ende beyde heeren tot 
geen accoort conden verstaen besluit het kapittel tenslotte dat Willem en Hale
wijn het zelf maar moeten uitzoeken en de deken en de overige kanunniken 
blijven buyten alle moeyten schade ende hindernisse ende in haer geheel. Willem 
houdt terecht voet bij stuk. De volgende vergadering verzoekt Halewijn ech
ter toch aan de secretaris om zijn naam in de presentatielijst voor die van Wil
lem te stellen. Met verwijzing naar de gemaakte afspraken wordt dit gewei
gerd. De daarop volgende vergadering vraagt Halewijn of zijn naam naast die 
van Willem gesteld kan worden in gelijke grade. Ook dit heeft geen succes, 
waarna Halewijn zijn punt verder maar laat rusten 81). 
Na dit eerste jaar ontpopt Willem zich als één der actiefste kanunniken die 
zich gedurende dertig jaar hard inzet voor het kapittel door vrijwel bij voort
during bestuursfuncties te vervullen en veelvuldig namens Oudmunster naar 
buiten zaken af te handelen. Hij mist dan ook slechts bij hoge uitzondering de 
wekelijkse bijeenkomst van het kapittel. Kennelijk verwacht het kapittel van 
de kanunniken dat zij hun specifieke kennis en deskundigheden inzetten ten 
behoeve van Oudmunster. Willem brengt in elk geval zijn deskundigheid op 
juridisch gebied duidelijk in. Hij is bij vrijwel alle processen betrokken die 
Oudmunster heeft lopen. Hij bestudeert de door de tegenpartij ingebrachte 
stukken en is behulpzaam bij het opstellen van de strategie voor de verdedi
ging danwei de aanval door Oudmunster. Voor het Hof van Utrecht speelt 
een zaak tegen de baljuw van Oudewater over landerijen in Gieltgensdorp, 
voor de kamer van justitie van Vianen loopt een zaak tegen de schout en het 
gerecht van Lexmond over de door hen geheven belasting over tienden. Daar 
komt ook een geschil met de predikant van Lexmond terecht die meent vrije
lijk over de boomgaard bij zijn pastorie te mogen beschikken. 
Willem geeft ook rechtskundig advies over het recht op claustrale huizen van 
het kapittel, een vraag die zich voor doet als de laatste katholieke bewoner 
overlijdt 82). 

Regelmatig inspecteert Willem jaarrekeningen van de gerechten, polders, 
kerkbesturen en molens die onder het beheer van Oudmunster vallen. Hij 
stelt menige instructie op voor schouten en drosten en maakt reglementen 
voor het schouwen van wegen, dijken en watergangen. Aan diverse schouwen 

80) Ibidem, resol. 6 febr. 1637, 6 mrt. 1637, 5 en 9 juni 1637, 8 mei 1638, 5 nov. 1638. 
81 ) Ibidem, resol. 2 en 23 okt. 1637,6 en 13 nov. 1637. 
82) Ibidem, resol. 7 aug. 1637,6. 13 en 20 nov. 1637, 11 juni 1638, nr. 21-24, resol. 1 juni 1660. 



neemt hij zelf deel. Ook bestudeert hij ter plekke plannen van de bewoners 
van Themaat voor de aanleg van een nieuwe vaart, plannen voor een nieuwe 
steenoven in Hagestein enzovoort. Ruzie over de jacht in Hagestein helpt hij 
bijleggen en aanspraken van de Staten op dezelfde jacht weerlegt hij 83). 
In 1653 besluiten de Staten dat de kapittels voortaan gezamenlijk 6000 gld. 
per jaar aan subsidie aan de stad Utrecht moeten betalen voor het onderhoud 
van predikanten en schoolmeesters. Hiertegen wordt fel verzet aangetekend 
door de vijf kapittels want men voelt zich ten hoogsten beswaerd en vraagt om 
nader overleg. De kanunniken vinden het ook ver beneden peil dat er predi
kanten zijn die openlijk laten blijken het er niet mee eens te zijn dat zoveel 
geld, dat eigenlijk voor de kerk bedoeld is geweest, nu het inkomen van een 
aantal notabelen vergroot. In de gezamenlijke brief van de kapittels aan de 
Staten met daarin hun standpunt over de extra 6000 gld. schrijven ze over de 
predikanten dat somtijds noch eenige predikanten soo op de predikstoel, als in de 
cathechisatien seer injurieus ende calumnineus tegens de besitters vande canonisy-
en en vicarijen vuytvaren. De Staten dienen sorge te dragen dat sodanige licentie 
magh worden gereprimeerd. Van de extra subsidie komen de kapittels echter 
niet af. Voor iedere 100 gld. aan inkomsten moet ook Oudmunster 4 gld. 5 
stuivers en 6 penningen aan de stad Utrecht afdragen 84). 
Dergelijke acties maken niet dat predikanten een goede naam hebben bij het 
kapittel. Daarbij komt dat de predikanten die door Oudmunster moeten wor
den aangesteld en onderhouden, ook zelf regelmatig voor meer geld bij het 
kapittel aankloppen. Willem is betrokken bij het verzoek van de predikanten 
van het Betuwse Rijswijk en Maurik om een extra bijdrage in hun levens
onderhoud. Hij heeft daartoe met hen een onderhoud in Wijk bij Duurstede, 
waarop hij hen ten slotte voorstelt 120 resp. 100 gld. per jaar meer te geven, 
mits de predikanten een deel van de inkomsten van de aan hun kerken nog 
verbonden zijnde vicarijen, overdragen aan Oudmunster. De constructie is 
kennelijk nieuw, want Willem moet deze van zijn mede-kanunniken eerst nog 
eens bespreken met de andere kapittels 85). 

Van het voortdurend onderhandelen met de predikanten wil Oudmunster 
graag af. Voor het kapittel formuleert Willem de voorwaarden waaronder zij 
het onderhoud van de reeds genoemde predikant van Lexmond van 400 gld. 
per jaar en het jus patronatus zouden kunnen overdragen aan de graaf van 
Brederode als heer van Vianen. Die voelt echter niet voor overname. Maar 
wel de stad Vianen, aan wie de kanunniken met bijbetaling van 10.000 gld. de 
predikant en zijn zorgen overdragen 86). 
Het bezit en de rechten van Oudmunster zijn zo omvangrijk en ondoorzichtig 
dat de kanunniken zelf geen goed zicht hebben op hun eigen vermogensposi
tie. Het kost veel tijd, moeite en geld om bij geschillen onomstotelijk de ei-

83) Ibidem, nr. 21-18, resol. 2 sept. 1639, nr. 21-20, resol. 16 aug. 1647, 8 nov. 1647, 13 dec. 
1647, 23 okt. 1648, nr. 21-21, resol. 11 mrt. 1650, 20 april 1650, nr. 21-22, resol. 7 jan. 1653, nr. 21-
23, resol. 6 apr. 1655, 8 apr. 1659, 23 juli 1659, nr. 21-24, resol. 13 juli 1660, 25 jan. 1661, 8 mrt. 
1661. 
84) Ibidem, nr. 21-23, resol. 25 sept. 1657, 30 okt. 1657, nr. 21-24, resol. 29 dec. 1660. 
85) Ibidem, nr. 21-23, resol. 23 okt. 1657, 7 febr. 1659, 27 mei 1659. 
86) Ibidem, nr. 21-23, resol. 39 juni 1657, nr. 21-24, resol. 22 mrt. 1661. 18 juli 1662. 
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gendom van bepaalde rechten vast te stellen, waardoor Oudmunster in menig 
proces is verwikkeld. 
Het is wellicht geen toeval dat gedurende Willems kanunnikschap een aantal 
saneringsmaatregelen worden doorgevoerd die er toe leiden dat een transpa
ranter en bestuurbaarder geheel ontstaat. In elk geval neemt Willem een be
langrijk deel van deze sanering voor zijn rekening. Het 'verkopen' van de 
predikant van Lexmond is een voorbeeld. Ook de acties uit 1652 om tot een 
scheiding te komen van het gezamenlijk bezit van Oudmunster en de Dom. 
Het kost al heel wat moeite om vast te stellen over welke landerijen het pre
cies gaat, waar ze liggen en wat ze waard zijn. Bij alle stadia van deze schei
ding is Willem betrokken 87). 
Reeds vier jaar eerder is Willem betrokken bij de verkoop van een aantal lan
derijen in Holland. Daarna moet hij de kooppenningen en rantsoenen innen. 
Sindsdien zorgt hij voor een voortdurende sanering van ver af gelegen lande
rijen en onder andere erfpachten en pensien in Zeeland, die hij zoveel 
mogelijk laat afkopen. Hiermee blijft Willem van 1648 tot aan 1668 belast, 
hetgeen in de boeken terug te vinden is als de extra ordinaris incomsten. Deze 
inkomsten kunnen soms oplopen tot de helft van de hoogte van de normale 
inkomsten. Een deel hiervan wordt onder de kanunniken verdeeld, maar het 
meeste wordt gebruikt om schulden van het kapittel te betalen 88). 
De financiële relatie tussen de afzonderlijke kanunniken en het kapittel is 
ook niet altijd even transparant. Het kan jaren duren voordat de erven van 
een overleden kanunnik en het kapittel het uiteindelijk eens worden over de 
wederzijdse vorderingen. Vooral het overlijden van een deken, secretaris of 
cameraar plaatst alle partijen voor grote problemen. Voor Oudmunster han
delt Willem dergelijke zaken regelmatig af of levert er een belangrijke bijdra
ge in. De afhandeling met de weduwe van deken Strick van Linschoten, 
waarbij hij nauw is betrokken, duurt acht jaar. 

Ook Willems eigen erven komen in zo'n situatie terecht, maar hij heeft zijn 
zaakjes duidelijk geordend, waardoor in enkele maanden overeenstemming 
wordt bereikt 89). 
Naast alle zakelijke beslommeringen zijn de kanunniken ook betrokken bij 
eikaars lief en leed. Als de vrouw van de deken Strick in december 1638 van 
een zoon bevalt, wil het kapittel graag ategevader over den doop staan. Nadat 
de deken dit welwillend toestaat, wordt onder andere Willem aangewezen om 
over den doop te staen ende voorts ere te bewaren int doen van eenige ver-
eeringe soo aen de craem verwaerster als aen de bode ten huyse vande heere 
deecken. Tevens geeft Oudmunster een pillegaeff van 400 gld. Kennelijk 
houdt Willem niet zo van representatieve taken, want nadat hij zijn positie 
in het kapittel heeft versterkt, laat hij dergelijke taken aan zijn collega's over. 

87) Ibidem, nr. 21-21, resol. 9 en 23 jan. 1652, 19 mit. 1652,8 mei 1652, 10 sept. 1652, nr. 21-22, 
resol. 17 mei 1653. 
88) Ibidem, nr. 21-20, resol. 8 mei 1648, nr. 21-21. resol. 27 jan. 1651, nr. 21-22, resol. 25 nov. 
1653 en 10 aug. 1655, nr. 261, rekening van de restanten van de heer van Langesteyn, 23 mei 
1680. 
89) Ibidem, nr. 21-21, resol. 25 apr. 1651, 21 mei 1652, nr. 21-23, resol. 16 sept. 1659, 11 nov. 
1659. 
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Als in 1656 Willems vrouw Maria overlijdt, komt uiteraard een deputatie van 
Oudmunsterhem condoleren 90). 
Oudmunster heeft ook functies buiten het kapittel te vergeven. Eén ervan is 
het drostambt van Hagestein, waartoe Willem in december 1646 wordt be
noemd 91). Deze functie, die in oktober 1647 ingaat, bekleedt hij gedurende 
acht jaar. Aan deze periode is het volgende hoofdstuk gewijd. Na het verlo
pen van zijn Hagesteinse ambtsperiode laat Willem zich op 25 januari 1656 
door Oudmunster benoemen tot hoogheemraad van de Lekdijk Bovendams, 
het voornaamste hoogheemraadschap van het Sticht 92). 
Naast de vergaderingen van het hoogheemraadschap zelf, neemt hij ook deel 
aan het overleg met de Staten. Daarnaast is hij regelmatig op pad voor con
trole op de toestand van de dijk, het aanbesteden van onderhoudswerkzaam
heden en nieuwe rijswerken alsmede hel toezicht op de uitvoering, contacten 
met het dijkleger enzovoort. Voor het schap maakt hij ook reizen naar 
Schenkenschans, Rhenen en andere plaatsen. 

Naast een onkostenvergoeding en een presentiegeld van omstreeks drie gld. 
ontvangt hij een vaste bijdrage voor paardhuurgeld van 100 gld., voor laarzen 
van 8-8-0 en voor flambouwen van 15 gld. per jaar. Afhankelijk van de om
vang van de werkzaamheden onvangt Willem 250 tot 400 gld. als vergoeding. 
De werkzaamheden hebben hem erg aangesproken want gedurende bijna 10 
jaar blijft hij actief in de weer voor het hoogheemraadschap van de Lekdijk 
Bovendams 93). 
Door zijn kanunnikaat komt Willem in 1663 voor op de nominatie voor een 
tweetal vrijgevallen plaatsen bij Geëligeerden. Voor deze nominatie moet de 
vroedschap van Utrecht vier personen voordragen waaruit de Ridderschap 
en de kleine steden er twee eligeren. Hiertoe verzoekt de vroedschap alle ka
pittels de lijst van kanunniken en dekens te overleggen. Op 28 augustus over
legt Oudmunster de lijst en op 14 september blijkt Willem te prijken op de 
lijst van de vier genomineerden. Op zich is dat een vreemde zaak, want Wil
lem heeft nooit van enige aspiratie in die richting iets laten blijken. Verder 
dan deze nominatie komt het ook niet voor hem, want hij wordt niet geëli-
geerd 94). 
Naast de genoemde activiteiten is Willem zeer intensief betrokken bij het da
gelijks beheer van de goederen van Oudmunster. Gedurende 9 jaar beheert 
hij de grote kamer, 4 jaar de kleine kamer, 7 jaar de preposituur kamer, 2 jaar 
de kamer van Hagestein en Achtersloot, 2 jaar de fabriekskamer 95). Vele ja
ren is hij aalmoezenier en beheert zo dan godscameren ende aleemosijne en is 
verantwoordelijk voor de armenzorg 96). Uit de preposituur kamer worden 

90) Ibidem, nr. 21-18, resol. 3 dec. 1638, nr. 21-23. resol. 6 nov. 1657. 
91) Ibidem, nr. 21-19, resol. 1 dec. 1646. 
92) Ibidem, nr. 21-22. resol. 25 jan. 1656. 
93) RAU, Ploos II, bevat over alle jaren de gespecificeerde rekeningen voor het heemraad
schap, inclusief opgave van data en soort van activiteiten. 
94) RAU, Oudmunster, nr. 21-24, resol. 28 aug. 1663; GAL', Stad, II, nr. 121, vroedsch. resol. 
14 sept. 1663, 27 okt. 1663; Utrechtsch Placcaatboek, I, 207. 
95) RAU, Oudmunster, nr. 21-18, resol. 8 mei 1638,8 mei 1639, 28 sept. 1642, nr. 21-19, resol. 9 
jan. 1643, 8 mei 1643, 1 dec. 1646. nr. 21-23, resol. 7 mei 1658, 11 mei 1659, nr. 21-24, resol. 8 mei 
1660, 9 mei 1661. 
96) Ibidem, nr. 21-21. resol. 22 apr. 1650, 8 mei 1650.21 mrt. 1651. 
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Afl>. 7. De voormalige Romerborgerstraat, nu Hamburgerstraat, in Utrecht. Van 1647-1668 woont 
Willem Ploos van Amstel op nr. 21, het huis midden in beeld aan de linkerzijde van de straat, met aan 
weerszijden van de deur twee ramen. GA U, Top. atlas. 

43 godscameren voor de armen betaald en er is duidelijk geregeld wie van de 
kanunniken een vrijgevallen huisje mag toewijzen. Uit de preposituur kamer 
komen ook 117 armenprovens, waarvan de deken 18 toelagen mag toekennen 
en iedere kanunnik 9. Als kanunnik wijst ook Willem regelmatig een arme 
aan voor een huisje of een toelage 97). Het uitbetalen van de toelagen zelf be
hoort tot zijn taak als aalmoezenier. Onder de armen wordt 's winters turf uit
gedeeld, in 1658 zelfs twee maal vanwege dese langdurige ende ongemeen felle 
koude. De kanunniken zelf krijgen ook een portie turf. In bijzondere gevallen 
kan de aalmoezenier een handje helpen, zoals met de vier rijksdaalders die 
Willem toekent aan een koster die langere tijd ziek is geweest 98). Daarnaast 
beheert Willem jaren lang voor de kanunniken een geheimzinnig fons ofte 
beurs geformeert wt haer eygen middelen dat zij buiten het kapittel om hebben 
gesticht. Jaarlijks keert hij hieruit 100 à 150 gld. aan iedere kanunnik uit 99). 
Gedurende 20 jaar beheert hij ook de reeds genoemde extra-ordinaris reke-

97) Ibidem, nr. 21-23, resol. 26 jan. 1655, 18 dec. 1657, nr. 21-24, resol. 12 febr. 1662, nr. 21-25 
resol. 25 nov. 1667. 
98) Ibidem, nr. 21-21, resol. 21 mrt. 1651, nr. 21-23, resol. 5 febr. 1658, nr. 21-24, resol. 17 jan. 
1662. 
99) Ibidem, nr. 21-23, resol. 29 juli 1659, nr. 21-24, resol. 10 mei 1661, nr. 21-25, resol. 22 apr. 
1667. 
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ning, die ontstaat uit de sanering van erfpachten, pensiën en landerijen. Uit 
deze rekening keert hij regelmatig bedragen van rond de 100 gld. per kanun
nik uit. Omdat voor deze werkzaamheden geen gereglementeerde vergoeding 
bestaat, krijgt Willem op ad-hoc basis een geschenk. De eerste maal is het een 
silver lampet tot vier hondert gulden of de penningen daer voor 100). 
Over de periode 1663-1666 beheert Willem de preposituur-, de grote- en de 
kleine kamer, het fans en de extra-ordinaris rekening, waardoor hij verant
woordelijk is voor het overgrote deel van de inkomsten van Oudmunster. Om 
een idee van de omvang van deze inkomsten te geven het volgende: in 1666 
brengen de pachten en de tiende van de kleine kamer 12.887 gld. op, die van 
de grote kamer 3.746 en die van de preposituur kamer 7.138 gld. De capoe-
nenlijst is 174 gld. groot, de rantsoenen van tienden 1.847 gld. en van pachten 
1.616 gld; tezamen 27.406 gld. De totale ordinaris inkomsten van Oudmun
ster bedragen in totaal omstreeks 34.000 gld. Daarboven levert de extra-ordi
naris rekening dat jaar 17.002 gld. op 101). Sinds 1662 is Willems privé-secre-
taris Arend van Drakenborch camaraar van de gezamenlijke vicarissen, 
waardoor Willem in die periode bij Oudmunster een financiële sleutelpositie 
bekleedt 102). 

Naast deze uitgebreide rentmeesterschappen die hij voor Oudmunster ver
vult, bekleedt Willem ook regelmatig de functies van zegelaar en bewaarder 
van de sleutels van de archieven 103). 
Bij Oudmunster kent men niet het systeem van een vaste prebende, maar ver
loten de kanunnniken onderling de opbrengsten aan pachten en tienden van 
bepaalde percelen, die zij zelf moeten innen. Van tevoren spreekt men af hoe 
groot de bedragen zullen zijn die uit de diverse kamers genoten zullen wor
den. Brengt het betreffende lot een hogere pacht op, dan moet het meerdere 
aan de cameraar worden afgedragen. Alhoewel het niet exact is te achterha
len wat Willem uit de verschillende kamers heeft genoten, is er wel een beeld 
van te vormen. Voor 1644 is afgesproken dat ieder 225 gld. uit de tienden van de 
preposituur kamer zal genieten. Willem loot op landerijen die 315-16-0 op 
zullen brengen. Twee jaar later betaalt hij aan de cameraar van de preposi
tuur kamer de meeropbrengst. Uit de pachten van de grote kamer houdt hij 
over 1646 netto 225 gld. over, terwijl de lootcedulen van de pachten van de 
kleine kamer in 1649 partijen van 400 à 700 gld. bevatten. In die periode ont
vangt iedere kanunnik nog eens 397 gld. aan restanten. In die periode ont
vangt Willem 150 gld. uit de requisitien van Zelandt. Rekening houdend met 
tienden en pachten uit de niet genoemde kamers, met de rantsoenen en ca-
poenen, met de uitkeringen uit het fans en de extra-ordinaris rekening, moe
ten Willem en de andere kanunniken ten minste 1000 gld. per jaar als preben
de ontvangen 104). 

100) Ibidem, nr. 21-21, resol. 27 jan. 1651, nr. 21-22, resol. lOaug. 1655. 
101) Ibidem, nr. 261, overzicht van inkomsten over 1660, opgemaakt 23 mei 1680, nr. 21-24, re
sol. 29 dec. 1660. 
102) Ibidem, nr. 21-24, resol. 19 sept. 1662. 
103) Ibidem, nr. 21-21, resol. 8 mei 1650, nr. 21-23, resol. 8 mei 1656, 8 mei 1657, nr. 21-25, re
sol. 8 mei 1667. 
104) Ibidem, nr. 510, nr. 541 (1644), nr. 511 (1645), nr. 541 (1646), nr. 494 (1647, 1649, 1651), nr. 
21-21, resol. 4 okt. 1653, nr. 254, liquidatie van Willem Ploos van Amstel met secretaris Strick. 
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Sinds 1660, danwei iets eerder, moeten de cameraars zelf voor het innen van 
pachten en tienden zorgen en na het goedkeuren van hun jaarrekening de ka
nunniken uitbetalen. Op 12 oktober 1660 wordt een nieuwe instructie nopende 
het invorderen van deses capittels incomen aangenomen omdat de voorgaande 
regelingen niet nae behooren sijn naegecomen. Willem is zowel onder het oude, 
wat rommelige regiem cameraar geweest, als onder de nieuwe instructie. 
Al met al heeft Oudmunster Willem direct en indirect een interessant extra 
inkomen verschaft, want naast zijn prebende ontvangt hij omstreeks 100 gld. 
per jaar presentiegeld, een tractement voor zijn cameraarschappen dat tot 
325 gld. per jaar kan oplopen, en een onkostenvergoeding voor zijn commis
sies van ruim 200 gld. per jaar 105). Zijn heemraadschap levert hem nog eens 
250 à 400 gld. per jaar op en ook zijn drostambt is goed voor 1000 à 1500 gld. 
per jaar. 

Buiten dat heeft hij nog indirecte inkomsten doordat hij ruim 100 morgen 
bouw- en weiland van Oudmunster huurt, dat hij 20 à 30 procent duurder 
doorverhuurt en waarvoor hij tevens grotere rantsoenen en dikkere capoe-
nen in rekening brengt; tevens pacht hij tienden van het kapittel. Hieraan 
houdt hij nog eens ruim 500 gld. per jaar over en omstreeks 80 vette capoenen 
106). 
De werkzaamheden die hij voor Oudmunster met veel inzet en veel plezier 
lijkt te hebben vervuld, kosten hem een belangrijk deel van zijn tijd. Ander
zijds levert het hem een extra jaarinkomen op van gemiddeld 2500 gld. En dat 
is vele malen meer dan de 400 gld. die Oudmunster jaarlijks aan hun predi
kanten uitkeert. 

De Hagesteinse periode 

In 1510 is de hoge heerlijkheid van Hagestein in gezamenlijk bezit gekomen 
van de kapittels van de Dom en van Oudmunster. In die hoedanigheid benoe
men de beide kapittels Willem per 1 oktober 1647 voor een periode van acht 
jaar tot drost, schout en dijkgraaf van Hagestein. 
Bij de aanvaarding van zijn ambten geven de Dom en Oudmunster als heren 
van Hagestein een open brief uit. Doen kont allen luyden dat wij ons verlaeten 
op de getrouheyt ende discretie van de Ed. Heere J or. Willem Ploos van Amstel, 
heer van Langesteyn enz. en hem gegeven hebben het drostampt, dijckgraefschap 
ende schoutampt onses voornoemde hooge heerlijckheyts van Hagesteyn en roe
pen alle onderdanen ende ingesetenen op Willem in zijn functies te erkennen, 
obedieren ende respecteeren naer behooren 107). 

105) Ibidem, nr. 21-25, resol. 8 mei 1668, 1 mrt. 1669, nr. 261 
106) Ibidem, nr. 21-18, resol. 19 juni 1637, 25 nov. 1639, 31 jan. 1642, nr. 21-19, resol. 7 nov. 
1642, 15 febr. 1643, Ploos II, huuracten van gronden 1 febr. 1640, 31 jan. 1640, 2 nov. 1640 
(2 stuks), 1 1 nov. 1640, looptijden 4 x 7 jaar ofwel 28 jaar. Acten voor doorverhuren van deze 
gronden I jan. 1644, 11 febr. 1644, 25 okt. 1645, 5 jan. 1645, 6 jan. 1655. Lijst van kapoenen te le
veren aan Oudmunster, overzicht van landen die Willem Ploos van Amstel in huur heeft. Oud
munster, nr. 494 geeft aan dat hij in 1649 alleen al aan de kleine kamer 556 gld. aan pacht heeft 
betaald. 
107) A. J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, V (Gorinchem, 1844), 89-
93; Tegenwoordige staat, XII, 430-431. RAU, Dom, nr. 1-31, resol. 27 sept. 1647; Ploos charters, 
bevat zijn benoemingsacte. 
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Aß. 8. Het kasteel van Hageslein. Het kasteel is van 1647-1655 de ambtswoning van Willem Ploos 
van Amstel als drost, schout en dijkgraaf van Hagestein. Zijn broer Nicolaes woont er permanent, Wil
lem slechts incidenteel. Het verheerlijkt Nederland, kabinet Nederlandse gezichten, 30-D-47. 

Door deze benoeming is Willem de belangrijkste vertegenwoordiger van de 
kannunniken, hetgeen tot uitdrukking komt in de bijbehorende ambtswo
ning: het kasteel van Hagestein 108). 
Niet alleen doordat hij aan de kapittels steeds een dubbel aantal geschikte 
candidaten moet voordragen voor de meeste andere bestuursfuncties heeft 
Willem invloed op de samenstelling van de bestuursorganen, maar ook door
dat hij één van de twee kanunniken van Oudmunster is aan wie de keuze van 
de officianten wordt gedelegeerd 109). Willem draagt tevens zorg voor de be
taling van hun salarissen en overige kosten, die hij uit eigen middelen voor
schiet en aan het einde van elk jaar omslaat over de 1000 belastingplichtige 
morgens en 46 hoeven die Hagestein groot is 110). Om ervoor te zorgen dat 
hij voldoende aandacht aan zijn nieuwe functies zal schenken wordt Willem 
verplicht met zijn gezin op het kasteel van Hagestein te gaan wonen en moet 
hij deze functies zelf vervullen. In tegenstelling tot hetgeen vaker voorkomt, 
mag hij dus geen plaatsvervanger aanwijzen die in Willems naam en tegen 
een bescheiden vergoeding de genoemde functies daadwerkelijk uitoefent 
111). 
Door deze voorwaarden lijken zijn Hagesteinre functies qua tijdsbeslag niet 

108) RAU, Oudmunster, nr. 21-20, resol. 27 sept. 1647, fol. 21v. 
109) Ibidem, nr. 21-20, resol. 27 sept. 1647, fol. 18r,20r, nr. 21-21, resol. 12 dec. 1651. 
110) Ibidem, nr. 21-20, resol. 27 sept. 1647, fol. 18v, 19r, n.\ 640, jaarrekening 1649. 
111) Ibidem, nr. 21-20, resol. 27 sept. 1647. 
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verenigbaar met zijn raadsheerschap, waarvoor hij met uitzondering van zon
dag, woensdag en zaterdagmiddag op de verplichte vergadering van het Hof 
in Utrecht aanwezig dient te zijn 112). Willem ziet dat ook wel in en spreekt 
daarom met zijn broer Nicolaes af dat deze voor hem in Hagestein hand- en 
spandiensten zal verrichten en reeds voor zijn officiële benoeming verkrijgt 
Willem toestemming van Oudmunster ook Nicolaes op het kasteel van Hage-
stein te laten wonen 113). Nicolaes zal dit wel aangesproken hebben omdat 
de vooruitzichten op een verdere militaire carrière - Nicolaes is dan vaandrig 
of luitenant - bij het aflopen van de oorlog met Spanje niet groot zijn 114). 
De extra tijd die Hagestein Willem gaat kosten vindt hij door Arend van Dra-
kenborch aan te stellen als zijn persoonlijk secretaris en rentmeester over zijn 
goederen. Omdat Willem geen volle dagtaak voor hem heeft, zal het hem 
goed zijn uitgekomen dat de secretaris van Hagestein al snel overlijdt en hij 
Arend van Drakenborch in januari 1648 in het opengevallen officie benoemd 
kan krijgen 115). Alras volgt ook diens benoeming tot hoogheemraad van Ha-
gestein en aanstelling tot beheerder en administrateur van de Hagesteinse 
goederen van Oudmunster. Willem heeft vast ook de hand gehad in het voor
stel Arend een vrijgevallen vicarij van Oudmunster toe te kennen, alsmede in 
zijn benoeming tot cameraar van de gezamenlijke vicarissen van Oudmunster 
116). 

Het secretarisschap van Hagestein heeft Arend van Drakenborch alleen aan
vaard om Willem te helpen, want nadat Willems ambtsperiode verstreken is 
stapt ook Arend op als secretaris van de hoge heerlijkheid 117). Hij geniet het 
volle vertrouwen van Willem en blijft levenslang diens persoonlijke belangen 
behartigen. 
Voordat Willem en Nicolaes het kasteel van Hagestein kunnen betrekken 
moet het eerst worden opgeknapt. Een speciale deputatie kanunniken komt 
opnemen in welke staat de vorige drost het achter heeft gelaten, maakt een 
lijst van noodzakelijke reparaties en probeert de kosten ervan zoveel moge
lijk door de vorige drost te laten betalen 118). Het kasteel is dan omstreeks 
een eeuw oud, maar kent wel twee voorgangers die in respectievelijk 1331 en 
1405 na belegeringen zijn geslecht. 
Het kasteel is voorzien van een voorburg, een hof, boomgaarden, duiventil 

112) Utrechts Placcaatboek, II, 984. 
113) RAU, Oudmunster, nr. 21-20, resol. 16aug. 1647. 
114) Nicolaes heeft bij zijn militaire loopbaan steun gehad van zijn neef mr Adriaen Ploos van 
Amstel. Als er in 1636 in het Brandenburgse regiment, waar Nicolaes dan vaandrig is, een pro
motiekans is, stuurt mr Adriaen een briefje naar Huygens. Mijne neve Nicolaes is vendrich vande 
sehe compagnie ende hoewel met dese ende andere compagnes van gelijcken nature op een eynde loopt, 
soo sage ick evenwel met hem gerne dat hij tot het lieutenant schap mochte werden geavanceert. Hij 
vraagt Huygens sijn persoon bij sijnef.d. (= de prins) sulx te willen voorstellen dat hij mochte erlan
gen 't effect van sijne solicitatie. UB Amsterdam, Hss., nr. 17Ct2, brief van A. Ploos aan Huygens, 2 
sept. 1636. 
115) RAU, Oudmunster, nr. 21-20, resol. 5 jan. 1648; GAU, Not. Arch., nr. U 022a019 (Hout
man), 18febr. 1648,20aug. 1648. 
116) RAU, Oudmunster, nr. 21-22, resol. 19 jan. 1655, 28 febr. 1655, nr. 21-23, resol. 18 dec. 
1657, nr. 21-24, resol. 19 sept. 1662. 
117) Ibidem, nr. 21-22, resol. 30 mei 1656. 
118) RAU, Dom, nr. 1-31, resol. 19 juli 1647, 9 en 16 aug. 1647; Oudmunster, nr. 21-20, resol. 2 
en 16 aug. 1647, 27 sept. 1647, fol. 22r. 
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enzovoort en is omgeven door brede grachten. Aan het kasteel is ruim vier 
morgen land verbonden 119). Dit alles staat Willem als drost gratis ter be
schikking. Wel moet hij het kasteel wandgaaf, dak-, glas- en vensterdicht 
houden. Het normale onderhoud en verbouwingen om het wooncomfort te 
verbeteren moet hij zelf betalen. 
Het lijkt overigens erg onwaarschijnlijk dat Willem zich met zijn vrouw Ma
ria en dochter Isabella Clara permanent op het kasteel gevestigd heeft. 
Niet alleen omdat het dan praktisch uitgesloten is de verplichtingen van het 
Hof na te komen, maar ook omdat hij vlak voor het ingaan van zijn Hage-
steinse functies het riante woonhuis aan de Romerborgerstraat in Utrecht 
huurt 120). 
De gezamenlijke kapittels zijn van oordeel dat Willems eerste zorg moet zijn 
dat de pachten en tienden die de Dom en Oudmunster in Hagestein toeko
men, op tijd worden betaald. Hij is verplicht iemand die niet op tijd betaalt 
eenmaal te waarschuwen en vervolgens binnen twee weken beslag op diens 
bezit te leggen. Ook moet hij erop toezien dat er bij het verkopen van de tien
den niet wordt samengespannen om de prijzen ongunstig te beïnvloeden. Om 
hem niet in verleiding te brengen zelf een spelletje bij deze zaken te spelen, is 
het hem uitdrukkelijk verboden direct of indirect tienden te kopen of landen 
te pachten in zijn ambtsgebied. 
Vrijgevallen landerijen moet Willem zo snel mogelijk en tegen de hoogste 
prijs weer verhuren. Hij mag ook geen stuk grond laten transporteren als niet 
duidelijk kan worden aangetoond dat het recht van nakoop, dat de beide ka
pittels gezamenlijk hebben, is gerespecteerd 121). 
Naar hedendaagse normen lijkt hier sprake van 'détournement de pouvoir' 
omdat het beschermen van de zakelijke belangen die de kapittels in Hage-
stein hebben, zo nadrukkelijk worden meegegeven als een taak voor de drost, 
die toch in eerste instantie voor de openbare orde en een goede rechtsgang 
zorg zou moeten dragen. 
De sanctie op het onvoldoende bewaken van de zakelijke belangen is erg dui
delijk. Willem draait dan op voor alle geleden schade en wordt uit zijn func
ties ontheven 122). 
Omdat de jacht en visserij in Hagestein aan de gezamenlijke kapittels toe
komt, moet Willem ook daar toezicht op houden. Maar deze taak als hout
vester is tevens in zijn eigen belang, want één van de emolumenten van het 
drostambt is het genot van de jacht en de visserij, zij het dat de andere ka
nunniken en hun gezinsleden ook mogen jagen en vissen. 
Als Willem in Hagestein verschijnt, treft hij de wildstand echter in een zeer 
deplorabele toestand aan, hetgeen hij toeschrijft aan het overmatig stropen 
door de inwoners. Wellicht meer om financiële dan om ideële motieven, wil 
hij graag streng optreden, waartoe zijn officiële bevoegdheden onvoldoende 
armslag bieden. Met succes verzoekt hij zijn lastgevers een aanvullend plac-

119) Van der Aa, V, 93. 
120) GAU, Not. Arch., nr. U 022a018 (Houtman), 24 jan. 1647; RAU, Ploos II, huurcontracten 
18jan. 1648 en 15jan. 1651. 
121) RAU, Oudmunster, nr. 21-20, resol. 27 sept. 1647, fol. 14r-15v. 
122) Ibidem, resol. 27 sept. 1647, fol. 17r, 22r. 
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caat op de jacht dat hem uitgebreide bevoegdheden verschaft. Omdat de jacht 
niet alleen misbruyckt maer oock . . . de wiltbane t 'eenemael soude worden te niete 
gebracht gaat een algeheel jachtverbod in. Wie dat overtreedt verliest zijn 
buit, geweer, net of ander jachtwerktuig en krijgt een boete van 30 gld. Zelfs 
wanneer iemand met enig jachtgerei in het veld wordt gezien, is hij dat jacht-
gerei en 30 gld. kwijt. Jachthonden zijn door Willem geheel verboden en aan
gelijnde waakhonden mogen alleen met zijn toestemming worden gehouden. 
Bij overtreding neemt Willem de jachthond in beslag en bedraagt de boete 25 
gld. Bij de opstelling van het placcaat heeft Willem ook aan de veerman ge
dacht, want die mag niemand met jachthonden of jachtgerei vanaf de Stichtse 
zijde over de Lek zetten. 

De boetes zijn erg hoog en betekenen dat een klandestien gevangen haas of 
fazant de doorsnee bewoner vele maanden inkomen kan kosten. Het is zeer 
wel mogelijk dat aldus de opbrengst van de jacht voor Willem groter is dan 
onder normale omstandigheden, want de helft van de boetes is voor hem. 
Door het algehele jachtverbod vormen ook de kanunniken en hun familiele
den geen potentiële bedreiging van de inkomsten die de jacht voor Willem 
kan opbrengen 123). 
De visserij in de Lek verhuurt hij voor bijna 100 gld. per jaar, het genot van 
de visserij in de slotgracht behoudt hij zelf 124). 
Voor het uitoefenen van zijn justitiële taken krijgt Willem de nodige instruc
ties mee. Zo mag hij pas iemand in hechtenis nemen nadat zijn Utrechtse 
chefs daarmee instemmen, tenzij het gaat om zwervers of om iemand die op 
heterdaad wordt betrapt. Wanneer de gevangene weet te ontsnappen wordt 
dat beschouwd als door Willems nalatigheid te zijn geschied. Binnen drie da
gen moet de gevangene voor het gerecht worden gebracht. Wordt de gevan
gene schuldig bevonden, dan moet deze alle gerechtskosten betalen, inclusief 
de kosten van zijn hechtenis. Uiteraard moet Willem zelf op de zitting van 
rechtbank aanwezig zijn. Dat moet hij ook zijn op zitting van de civiele recht
bank, die iedere twee weken plaatsvindt in de gerstkamer van kerk 125). 
Als dijkgraaf inspecteert Willem regelmatig de toestand van de dijken, waar
voor hij een apart daggeld van 3 gld. krijgt. Maar ook de staat van onderhoud 
van molens, bruggen, sluizen, wegen enzovoort moet hij controleren. 
Reparaties beneden 6 gld. mag hij op eigen gezag laten uitvoeren, voor om
vangrijker herstellingen moeten eerst de heemraden en geërfden toestem
ming geven. Hout is kennelijk duur in die tijd, want het oude, bruikbare hout 
moet hij bij reparaties weer laten gebruiken 126). Omdat de heren van Hage-
stein ook nieuw aangewassen land toekomt, moet Willem van dergelijke si
tuaties direct melding doen 127). Dat doet zich in elk geval éénmaal voor en 
wel in 1654. Opmerkelijk is dat de Dom daarop Nicolaes Ploos van Amstel 
machtigt om namens het kapittel deze aanwas in ogenschouw te nemen 128). 

123) Ibidem, resol. lOjan. 1648. 
124) RAU, Ploos II, huurcontracten 21 okt. 1647, 24 jan. 1650,31 dec. 1651. 
125) RAU, Oudmunster, nr. 21-20, resol. 27 sept. 1647, fol. 16r-17v. 
126) Ibidem, resol. 27 sept. 1647, fol. 19v. 
127) Ibidem, resol. 27 sept. 1647, fol. 21r. 
128) RAU,Dom,nr. 1-32, resol. 11 mrt. 1650,20apr. 1650,22mei 1654. 
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Als belangrijkste vertegenwoordiger van de heren van Hagestein draagt Wil
lem ook de verantwoordelijkheid voor het innen van allerlei omslagen en be
lastingen zoals het hoeffgelt, outschiltgelt, huysgelt, quotisatie, consumptiegelt, 
logisgelt en andere algemene en bijzondere lasten. In tegenstelling tot de hui
dige belastinginners is hij persoonlijk aansprakelijk als er door zijn toedoen 
niet het maximale kan worden geïnd 129). Van de jaarrekeningen van de di
verse Hagesteinse omslagen die Willem aan de beide kapittels ter goedkeu
ring heeft overgelegd, zijn er een aantal bewaard gebleven 130). Ook bevat de 
administratie van Hagestein nog zeer vele kwitanties uit Willems periode, 
waarvan de tekst altijd door hem zelf is geschreven. Uit één en ander blijkt 
dat de inwoners van Hagestein omstreeks 10.000 gld. per jaar moeten opbren
gen aan de diverse omslagen en belastingen. Hiervan komt 3.000 gld. weer 
ten goede van de inwoners zelf, het merendeel is voor het Sticht en de Gene-
raliteit bestemd. 

Uit deze 3.000 gld. betaalt Willem een deel van de kosten van de kerk en de 
schoolmeester die tevens koster is, de kerkklok luidt en het uurwerk onder
houdt en voor al deze werkzaamheden 108 gld. per jaar verdient. De ge
rechtsbode is tevens schutter en ontvangt van Willem voor zijn laatstgenoem
de functie, het toezicht houden op de openbare orde, 50 gld. per jaar. Voor 
bijzondere werkzaamheden ontvangt hij separaat een onkostenvergoeding. 
Daartoe moet ook de twee gulden gerekend worden die Willem hem betaalt 
voor het opvissen en visiteren van een verdronken man. In beperkte mate 
zorgt Willem ook voor medische hulp door een vroedvrouw aan te stellen die 
voor haar werkzaamheden 10 gld. per jaar krijgt. Verder staan de secretaris, 
heemraden en hijzelf ook op de betalingslijst. Ook al hetgeen Willem betaalt 
voor het onderhoud van wegen, sloten, vlieten, dijken enzovoort, staat in de 
jaarrekening verantwoord. Een omvangrijke post vormt het dijkleger, dat 's 
winters vaak paraat is. Pas nadat de jaarrekening van het gemeene landt van 
Hagesteyn en van het hoeffgelt door de Dom en Oudmunster zijn goedge
keurd, mag hij overgaan tot het innen van deze belastingen die per morgen en 
per hoeve worden omgeslagen 131). 

Als het op geld aankomt is Willem geen gemakkelijk heer en ook over de be
lastingen van Hagestein krijgt hij onenigheid met zijn lastgevers. Hij preten
deert tijdens zijn ambtsperiode recht te hebben op het hoeffgelt van twee ui
terwaarden. Om deze onenigheid binnen eigen huis te houden treft Oudmun
ster een regeling met de Dom. Voor een éénmalige betaling van 150 gld. zal 
Oudmunster de Dom van alle aanspraken van Willem in deze vrijwaren. 
Daarmee is Oudmunster iets te vlug geweest, want Willem weet ze te overtui
gen van zijn gelijk, waardoor ze naast de 150 gld. van de Dom zelf nog eens 
500 gld. aan hem kwijt zijn 132). 
De opbouw van de inkomsten die aan zijn Hagesteinse ambten vast zit is zo 
gecompliceerd, dat het niet lukt na te gaan wat hij er precies aan verdiende. 

129) RAU, Oudmunster, nr. 21-20, resol. 27 sept. 1647, fol. 18v, 19, nr. 643, acte 9 dec. 1650. 
130) Ibidem, nr. 640, nr. 638; RAU, Dom, nr. 4025-4. 
131) RAU, Oudmunster, nr. 640, jaarrekening over 1650. 
132) Ibidem, nr. 21-22, resol. 27 mei 1653, 2 juni 1654, nr. 21-20, resol. 27 sept. 1647, fol. 23v. 
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Naast de opbrengsten van de visserij en jacht, waarvan de visserij ca. 100 gld. 
per jaar opbrengt, ontvangt hij ook 250 gld. aan jaarlijkse pacht van de boom
gaard van het kasteel en behoudt hij zelf de Wijngaert 133). 
Tevens krijgt hij voor allerlei verplichte bijeenkomsten een daggeld van 3 gld. 
en een onkostenvergoeding. Voor het belastinginnen geniet hij weer een se
parate gage en andere voordelen. Verder heeft hij recht op alle opbrengsten 
van keuren ende breucken en de helft van de boetes voor neder off do o ts lag. 
Ook leges en andere profeiten van het recht van nakoop van de kapittels ko
men hem toe. Wanneer de kapittels geen gebruik maken van hun recht na na-
koop, dan vervalt dat aan Willem 134). 
Al met al zal Willem er een bedrag van 1000 à 1500 gld. per jaar aan over kun
nen houden, waarvan Nicolaes zeker een deel zal hebben gekregen voor al 
zijn hulp. Arend van Drakenborch wordt uiteraard uit de algemene middelen 
van Hagestein betaald. 
Daarboven heeft Willem ook nog de vrije beschikking over het kasteel van 
Hagestein, waar tegenover staat dat hij wel het normale onderhoud zelf 
moest betalen. Dat was in die tijd al een dure aangelegenheid. Evenwel weet 
hij jaarlijks toch nog een rekening van rond de 100 gld. door Oudmunster te 
laten betalen, o.a. voor gesneuvelde ruiten 135). Desalniettemin bedraagt de 
opknapbeurt aan het einde van zijn ambtsperiode toch weer bijna 400 gld. Hij 
is zelf één van de kanunniken die op 5 oktober 1655 worden gecommitteerd 
om na te gaan wat de omvang van de reparaties aan het kasteel zal zijn. Wil
lems huisknecht is er goed mee, want die krijgt de reparatieopdracht 136). 
In de grote en de kleine salet, de beide keukens, diverse kamers, zolders, gan
gen, de bakkerij, het duivenhok, het kippenhok, de stal en de schuur moeten 
vensters, deuren, dorpels, vloeren en ander houtwerk hersteld worden. Ook 
de stijger, de heymelijckheid, de schoorsteen, brug en diverse hekken zijn aan 
reparatie toe; zelfs het bankje voor het kasteel wordt niet vergeten. Ook Ni
colaes' verblijf laat zijn sporen na: Op de earner van den Domheer aen alle drie 
raempt een stick van 3 voet 3 duymen viercant. . . inde slaepcamer vande Domheer 
aen een raempt een stuck wagenschot 4 voet lanck 137). 

Halverwege zijn ambtstermijn speelt nog even de vraag of zijn Hagesteinse 
ambten wel verenigbaar zijn met zijn raadsheerschap. Formeel bleek het wel 
te kunnen, qua tijdsbeslag was het moeilijker 138). 
Met de hulp van zijn broer Nicolaes die permanent in Hagestein een oogje in 
het zeil houdt en de toegenegenheid van Arend van Drakenborch in zijn dub
belfuncties, lukt het Willem aanvankelijk datgene te doen wat een goed en 
getrouw drost, schout en dijkgraaf van Hagestein behoort te doen. Zelf zal hij 
niet meer dan één à tweemaal per week in Hagestein zijn geweest, misschien 
zelfs minder. Minimaal eens per twee weken moet hij de vierschaar spannen 
139). Willem lijkt echt in tijdnood te komen nadat hij de heerlijkheid van Wil-

133) RAU, Ploos II, verhuurcontract 20 juni 1648. 
134) RAU, Oudmunster, nr. 21-20, resol. 27 sept. 1647, fol. 22r-24r. 
135) Ibidem, resol. 12 jan. 1648. 
136) Ibidem, nr. 21-22, resol. 25 mei 1655, 5 okt. 1655. 
137) Ibidem, nr. 641. 
138) GAU, Stad, II, nr. 121, vroedsch. resol. 20 juli 1652. 
139) RAU, Oudmunster, nr. 21-20, resol. 27 sept. 1647, fol. 15r. 
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lescop en Cort-Heeswijk aankoopt en dan zelfbestuursfunctionarissen en of
ficianten moet aanstellen en daar toezicht op houden. Zijn collega-kanunni
ken hebben daar begrip voor en op 8 april 1650 verlenen zij op Willems ver
zoek een versoepeling van zijn instructie. Met als argument dat hij door zijn 
raadsheerschap vaak verhinderd was om als drost de rechtsdaegen waar te ne
men, staat Oudmunster toe dat zijn broer Nicolaes hem bij zijn afwezigheid 
als drost mag vervangen. In voorkomende gevallen mag hij Nicolaes mach
tigen al zijn ambten in Hagestein in zijn naam waar te nemen 140). 
Het financiële beheer heeft Willem, hem eigen, niet uit handen gegeven. 
Terecht wordt Willem na de acht jaar door Oudmunster als hun Hagestein-
expert gezien. Zijn eerste taak is dan een nieuwe instructie te helpen opstel
len voor zijn opvolger. De functies blijven in de familie, want zijn opvolger is 
Hendrik van Westrenen, kanunnik van de Dom en echtgenoot van Aletta 
Ploos van Amstel, een dochter van zijn neef mr. Adriaen en Agnes van Bijier. 
Voor de hand zou hebben gelegen dat Nicolaes Ploos van Amstel, ook kanun
nik van de Dom, zijn broer zou hebben opgevolgd 141). Kennelijk is Nicolaes 
uitgekeken op het kleine Hagestein en heeft zijn schoonvader een politieke 
functie voor hem in petto in Wijk bij Duurstede, want vrijwel direct na het af
lopen van Willems ambten, duikt Nicolaes al op in Wijk bij Duurstede, waar 
hij raad in de vroedschap, schepen en burgemeester wordt 142). 
Als eind 1663 ook voor Hendrik van Westrenen zijn ambtsperiode in Hage-
stein ten einde loopt, is Willem één der samenstellers van een instructie voor 
de nieuwe functionaris. Hij selecteert ook de candidaten, hetgeen nog zorg
vuldiger dan anders geschiedt, omdat de drost voortaan een benoeming voor 
het leven krijgt 143). 

Heer van Langesteyn, Willescop en Cort-Heeswijk 

Na het overlijden van zijn vader in 1646 erft Willem de ridderhofstad Lange
steyn. Hij gaat in eigen persoon naar de Hollandse leenkamer in Den Haag 
om er op 12 januari 1647 mee te worden beleend, waarmee hij de titel heer 
van Langesteyn verwerft. De leenacte vermeldt: Jor. Willem Ploos van Amstel 
als hem aengecomen ende bestorven bij doode ende overlijden van Jor. Adriaen 
Ploos van Amstel zijn vader, dat huys ende hoffstadt van Langesteyn met vyeren-
twintich mergen landts, die gelegen zijn in Langerack 144). Bij de ridderhofstad 
behoort verder een huis, enkele bergingen en schuren, die Willem tezamen 
met de grond voor 350 gld. per jaar verhuurt. Van het kasteel van Langesteyn 
zelf is niet meer dan een ruïne over 145). Aan Langesteyn is eveneens een 
leenkamer verbonden, waarin Willem de familienotaris Gerrit Houtman uit 
wtrecnt ais griffier benoemt. Uit het register van de Langesteynse lenen blijkt 

140) Ibidem, nr. 21-21, resol. 8 apr. 1650. 
141) Ibidem, nr. 21-22, resol. 17 mei 1655. 
142) H. W. van Sandick, 'Zestien kwartieren der kinderen van Jacob van Sandick (1644-1694) 
en Jkvre Agnes Ploos van Amstel en hunne afstammelingen', Maandblad van het genealogisch-he-
raldiek genootschap De Nederlandsche Leeuw, XXVII ( 1909) k. 75 e.v. 
143) RAU, Oudmunster, nr. 21-24, resol. 23 okt. 1663, 6 nov. 1663. 
144) ARA, Leen- en registerkamer van Holland, nr. 150-Sticht, fol. 14v, 12 jan 1647 
145) RAU, Ploos I, 14 sept. 1650. 
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dat de eerdergenoemde mr. Johan Strick op 27 februari 1660 met 10 morgen 
land, met daarop een huisje, wordt beleend tegen een heergewaad van twee 
witte ganzen, waarna hij Willem als leenheer hulde eedt ende manschap heeft 
gedaan 146). 
De erkenning van Langesteyn als ridderhofstad wordt klaarblijkelijk niet als 
een volkomen vaststaand feit beschouwd, want alhoewel Willems vader deze 
erkenning in 1642 van de Stichtse Ridderschap had verkregen, dient Willem 
weer een request van dezelfde strekking in, met een zelfde resultaat. Een 
veertig jaar later is de erkenning echter weer teniet gedaan 147). 
Rond 1650 verzoekt Willem de Ridderschap toestemming in hun Ed. Mo. Lith 
te compareren sonder vorder beschrijvinge daer toe nodich te wesen zodra hij af
stand zal hebben gedaan van zijn prebende. Dit verzoek heeft veeleer een 
principiële achtergrond, dan dat Willem echt van plan is zijn prebende eraan 
te geven 148). In 1642 was Gerard Ploos van Amstel, zoon van mr Adriaen en 
Agnes van Bijier, na een langdurig verzet tegen de adelserkenning door Fre-
derik Hendrik, ten slotte toch in de Ridderschap geadmitteerd op voorwaar
de dat hij zowel zijn prebende'als zijn militaire charge zou verlaten. Tot een 
echte admissie is Gerard niet gekomen omdat hij beide niet wilde opgeven, 
maar het betekende wel een erkenning van de adeldom van mr. Adriaen en 
diens nazaten door de Ridderschap 149). 

Ook al werden Willem en zijn vader met Jonker aangesproken en verkreeg 
Willem in 1641 een verklaring dat hij gerechtigd was tot de jacht en andere 
adellijke vrijheden 150), lijkt het erop dat hij de Ridderschap wilde dwingen 
uit te spreken dat de verklaring van Frederik Hendrik niet alleen gevolgen 
had voor mr. Adriaen en diens nakomelingen, maar ook voor de Ploos van 
Amstels uit andere takken van de familie. Doordat de resoluties van de Rid
derschap uit die tijd ontbreken, is het besluit op zijn verzoek niet te vinden. 
Ook het archief van ingekomen en uitgaande brieven en requesten geeft geen 
uitkomst, want alles wat betrekking heeft gehad op de requesten van Gerard 
en Willem is verwijderd 151). 
Hoe het antwoord ook is geweest, de deur naar de Ridderschap houdt Wil
lem graag open. Dat blijkt ook uit een enigszins vreemd verzoek van hem uit 
1653, als hij van plan is een luxueus buiten te laten bouwen. Aan de Ridder
schap schrijft hij dat hij wel genegen soude sijn het oude ende vervallen huys van 
de voorz. ridderhoffstadt Langesteyn weder op te timmeren tot een ridderwoninge 
gelijck het sehe van outs is geweest. Het ligt echter in Langerak aan de Lek en 
alsulcx wel vier uyren vande Stadt Utrecht ende daer door bij quaet weder ende 
wynter tijden seer moeylijck is van daer naer de Stadt Utrecht ende weder van 
Utrecht derwaerts te rysen. Hij heeft in het gerecht Vreeswijk aan de Vaert een 
bequame hoff stede waerop hij de timmeringe liever soude doen. Hij verzoekt of de 
naem, qualificatien ende wapen vande voorz. ridderhoffstadt Langesteyn op sijn 

146) ARA, Langestein, nr. 4, Leenregister 27 jan. 1660, 27 febr. 1660. 
147) Ibidem, nr. 3, request ca. 1645. 
148) RAU, Ploos II, concept-request; Staten, nr. 735, korte notulen ridderschap 6 mrt. 1650, 
nr. 737-2, index op resol. riddersch. 6 mrt. 1650. 
149) RAU, Staten, nr. 734-1, resol. riddersch. 26 juni 1642. 
150) J. Kok, Vaderlandsch Woordenboek, III (Amsterdam, 1786) 351. 
151) RAU, Staten, nr. 742-1 en 744. 
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voorz. hoffstede onder de gerechte van Vreeswijck mochte werden getransporteert 
152). De bedoeling is duidelijk: hij wil de erkenning als ridderhofstad over
dragen van Langesteyn op een nieuw te bouwen ridderwoninge bij Vreeswijk. 
De Ridderschap laat het oude beginsel dat de erkenning als ridderhofstad ge
bonden is aan de grond, niet vallen voor Willems pragmatische argumenten. 
De korte notulen van de Ridderschap vermelden: 7 september 1653, Verzoeck 
van raedsheer Ploos van Amstelom 't huys Langesteyn te mogen herbouwen op een 
hofstede onder de Vaert. Afgeslagen 153). 
Deze afwijzing heeft hem kennelijk niet van zijn bouwplannen doen afzien, 
want omstreeks 1654 verrijst het landhuis 'De Wiers' op de plaats waar Wil
lems bewuste hofstede heeft gelegen. Het ontwerp van 'De Wiers' is van de 
bekende architecten Gijsbert Teunisz. van Vianen en Pieter Jansz. van Coten 
154). De bouw heeft de ondernemende Willem zeker in eigen beheer uitge
voerd. Wellicht is er een verband tussen de bouw van 'De Wiers', waarvoor 
ophoogzand nodig zal zijn geweest en het gerechtelijk bevel van september 
1655 aan Willem om zijn arbeiders onmiddellijk te laten stoppen met het af
graven van de schans op de Vaert 155). Later, als 'De Wiers' eigendom is van 
Willems kleinkinderen, spreekt men van dat huys ende hofstad en ses en veertig 
mergen lands met sijn grachten, benmuert voorburgh, stallingen met het vorder ge
timmer 156). 
Deze grond aan de oostzijde van de Vaert heeft Willem in 1637 overgenomen 
van zijn aangetrouwde neef Peter van Dam. Aanvankelijk is het in vele kavels 
onderverdeeld en verhuurd. Het grootste stuk is, inclusief het er op staande 
huis, voor 410 gulden per jaar verhuurd aan Hendrik Willem van Rijn. Aan 
hem verhuurt Willem tevens 10% morgen die hij van het Bartholomeusgast-
huis heeft gepacht, alsmede 25 morgen en de grove en smalle tienden van 
twee Vaertse blokken die hij van Van der Does heeft gehuurd. In totaal ont
vangt hij hiervoor 1500 gulden per jaar van Van Rijn. 
Willem en zijn familieleden vertoeven regelmatig op dit huis aan de Vaert. 
Hierover staat in het huurcontract dat den verhuyrder behoudt mede noch aen 
hem int gehele de opcamer deses huyses ende de solder daer boven mitsgaders 't 
gebruyck vande keucken ende kelder soo wanneer hij off sijn familie haer verblijff 
daer neemen off houden. Verder behoudt hij al het houtgewas en de visserij en 
bedingt dat hij de opbrengst krijgt van de vruchten van enkele door hem aan 
te wijzen appel- en perenbomen 157). 
Het ligt niet voor de hand dat Willem en zijn gezin zich na 1647, als hij over 
het kasteel van Hagestein beschikt, nog tijdens de zomer op het huis aan de 
Vaert hebben opgehouden. Het ligt wèl voor de hand dat het verblijf op Ha-
gestein bij hem de behoefte heeft gewekt om ook na het aflopen van zijn Ha-
gesteinse ambtsperiode in 1655 over een representatief buitenverblijf te kun
nen beschikken, resulterend in zijn wens om Langesteyn in de Wiers aan de 
Vaert te herbouwen. 

152) Ibidem, nr. 737-1, 7 sept. 1653. 
153) Ibidem, nr. 735, 7 sept. 1653. 
154) J. D. M. Bardet,Kastelenboekprovincie Utrecht (Bussum 1975)321 
155) RAU, Ploos II, 12 sept. 1655. 
156) RAU, Recht. Arch., nr. 188-27, 15 mit. 1695. 
157) RAU, PloosII, huurcontracten 15jan. 1640, lOdec. 1643, 1 jan. 1651. 
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De andere kavels aan de Vaert bestaan uit een akker boulandt, een half landt 
die als houtplaats wordt gebruikt, een scheepstimmerwerf, een tweetal stuk
ken hoecklant, waarvan de huurder moet toestaan dat er te zijner tijd een wa
genweg naar Vreeswijk over wordt aangelegd, een tweetal taluds langs de 
Vaert die als moestuin en boomgaard zijn ingericht (bij een van die twee heeft 
Willem een toepacht bedongen van 12 koppen aardbeien en 25 pond hars), 
een erf met een huisje erop enzovoort 158). 
Tezelfder tijd bezit hij nog landerijen in onder andere Kattenbroek, Wijk bij 
Duurstede, Loosdrecht, Tienhoven, Breukelervelt, Linschoten, Westbroek 
159). Verder heeft hij nog uitgestrekte landerijen in huur, die voor een hoger 
bedrag worden doorverhuurd. Ook deze liggen zeer verspreid door het 
Sticht, zoals in Harmeien, Kapijnen, Westbroek, Oostveen. In de Wiers heeft 
hij van de Dom nog 15 morgen in huur. Van de Dom heeft hij ook grove en 
smalle tienden bij Vreeswijk in pacht, hetgeen hem omstreeks 150 gulden per 
jaar kost en 350 oplevert 160). De pacht aan de Dom blijft soms echter in de 
familie als zijn broer Nicolaes als kanunnik van de Dom daarop heeft geloot 
161). Maar ook van Oudmunster, waarvan Willem zelf kanunnik is, heeft hij 
meer dan 100 morgen bouw- en weiland gepacht en tegen een hogere prijs 
doorverhuurd. Van Oudmunster heeft hij eveneens de opbrengsten van vele 
grove- en smalle tiendblokken gepacht 162). 
In 1649 verwerft Willem de titel heer van Willescop en Cort-Heeswijk. Sa
men met zijn vriend en mede-kanunnik en deken van Oudmunster, Anthonis 
Charles Parmentier, koopt hij enkele heerlijke rechten van Ferdinand Phi
lips, vrijbaanderheer van Merode en markies van Westerlo. Parmentier 
koopt de heerlijkheid van Heeswijk en Achthoven, Willem de heerlickheyd 
ende jurisdictie en thins van Willescop ende Cort Heeswijck, gelegen inde landen 
van Montfoort, streckende uyt de Issele tot vierd halve voet over den Blockland-
schen Dijck, daer de steede Montfoort Oostwaerts naestgelegen zijn, met de thin-
sen ende thinsgerechticheden, het recht van naestinge ende nacoop vande landen 
onder de selve heerlickheyt gelegen, swaenendrift ende voorts alle jurisdictie, ge-
rechticheden, appendentien ende dependentien zoals die ook markies toekwa
men. Parmentier en Willem kopen tezamen van de markies tevens 8 morgen 
bouwland, Lieffogen genaamd, waarvan Willem later universeel eigenaar 
wordt 163). 
Om zeker te zijn van zijn nieuwe rechten heeft Willem, evenals Parmentier, 
bedongen dat de markies een willig decreet van het Hof van Utrecht zal ver-

158) Ibidem, huurcontracten 10 jan. 1640, 21 okt. 1641, 23 mei 1642, 12 sept. 1643, 18juni 1650, 
1 jan. 1652 (2 stuks). 
159) RAU, Ploos I, koopacte 18 juni 1649, huuracten 1 jan. 1657, 31 mei 1635, betalingsbewij
zen 1642, kwitanties 40'penning 1647, 26 jan. 1651, 1 jan. 1651 ; Ploos II, huur/verhuurcontracten 
8 juni 1638, 4 dec. 1642, 17 jan. 1643, 7 mrt. 1644, 27 dec. 1644, 7 jan. 1649, 1 jan. 1650, 16 jan. 
1652, 15 juli 1653, 1 jan. 1655, 11 okt. 1656, 1 jan. 1657, 1 jan. 1664. Ploos II bevat een door Wil
lem Ploos van Amstel opgesteld overzicht van zijn landerijen in de Wiers met een gezamenlijke 
oppervlakte van 36'/2 morgen. 
160) RAU, Ploos II, 4 jan. 1646. 
161) Ibidem, 5 jan. 1645, 4 juli 1646. 
162) Zien. 106. 
163) RAU, Heerlijkheid Heeswijk en Achthoven, gecorrigeerde leenbrief van 31 juli 1650; 
Recht. Arch., nr. 1867-7, lOaug. 1650(Stichts leenreg.); Ploos II, 18 juni 1649, 6 apr. 1650. 
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Afb. 9. Het land van Hagestein en omgeving. Midden in Hagestein ligt het kasteel (tHuys), Willem 
Ploos van Amstels ambtswoning als drost, schout en dijkgraaf van Hagestein. Ten noorden van Vrees
wijk, aan de oostzijde van de Vaertse Rijn ligt het huls 'De Wiers' dat omstreeks 1654 voor Willem 
Ploos van Amstel is gebouwd. Iets hoger, aan de westzijde van de Rijn ligt de ridderhofstad 'Oude 
Geyn', dat eigendom is van Willems neef mr Adriaen Ploos van Amstel. In de linkerbovenhoek ligt de 
ridderhofstad Rijnhuisen, die Willems vader Adriaen Willemsz. Ploos van Amstel in huur heeft; in de 
rechter bovenhoek ligt de ridderhofstad en het gerecht van Schonauwen, eigendom van Willems neef Be-

zorgen. Als gevolg daarvan verschijnt op 13 januari 1650 de pander van het 
Hof in de kerk van Montfoort. Naer dat depredicatie geyndicht ende de laetste 
psalm gesongen was maakt deze de transactie bekend en nodigt degenen die er 
gegronde bezwaren tegen hebben, deze aan hem of in het Hof bekend te ma
ken, of voor eeuwig te zwijgen. Dinsdag daarop herhaalt de pander zijn bood
schap voor het stadhuis van Montfoort nae voorgaende klockluydinghe. Op de 
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kerkdeur, het stadhuis en de poorten van de stad plakt hij biljetten met de
zelfde boodschap. Nog twee maal herhaalt hij al deze handelingen, waarna op 
11 maart op de hiertoe vastgestelde zitting van het Hof een tweetal afgevaar
digden verschijnt van de gezamenlijke inwoners van Willescop en Cort-Hees-
wijk. Zij verklaren dat de markies nooit het recht van naasting en de thinsge-
rechtigheid heeft gehad en die dus ook niet kan verkopen en dat er ook geen 
sprake is van echte thinsen; derhalve verzetten alle inwoners zich tegen het 
willig decreet. Nadat beide partijen uitvoerig aan het woord zijn geweest, ver
zoekt het Hof alle bewijsstukken te overleggen 164). 
De inwoners van de heerlijkheid zoeken nog steun bij het kapittel van de 
Dom, dat grond in Willescop en Cort-Heeswijk heeft. Hoewel het kapittel 
aanvankelijk toezegt hen in dese mede parthie te maecken . . . en . . . neffens 
d'andere geërfden mede sullen opponeren lijkt het er toch niet van te zijn geko
men. Willem zal direct door zijn broer Nicolaes, die op de bewuste kapittel
vergadering aanwezig is, zijn ingelicht over de toegezegde steun en zal deze 
hebben weten te voorkomen 165). 
Ook de rechten die Parmentier heeft verworven, worden aangevallen. Desal
niettemin worden beiden op 10 augustus 1650 door de Staten met hun nieuwe 
rechten beleend. Omdat Willem bij de koop heeft bedongen dat hij de benoe
ming van alle officianten kan beëindigen, regelt hij opnieuw het bestuur. Aan 
de secretaris van de heerlijkheid, die tevens secretaris van Montfoort is, 
schrijft Willem op 31 augustus dat, indien hij zijn ambt zou willen voortzet
ten, daer over met mij (moet) comen spreken 166). 

Pas op 19 december 1654 doet het Hofuitspraak en stelt de inwoners verre
gaand in het gelijk. In die tussentijd had de vroedschap zich nog met de zaak 
bemoeid en hadden zowel Willem als Parmentier hun leenacte laten aanpas
sen, waardoor bij Willem alleen de thinsen overbleven. Een echte financiële 
strop hoeft de uitspraak voor Willem niet te betekenen, want op een kladpa
piertje rekent hij uit dat de thinsen alleen gemiddeld 866 gld. opbrengen en 
de kosten 196 gld. per jaar bedragen, hetgeen volgens hem met een rentevoet 
van 4% een waarde vertegenwoordigt van 16.700 gld., terwijl hij voor het ge
hele pakket aan heerlijke rechten slechts 5.500 gld. hoefde neer te tellen. 
Hij legt zich echter niet neer bij de uitspraak en start een nieuw proces, dat 
pas op 19 december 1665 zijn afsluiting vindt. De oorspronkelijke koopacte 
blijft van kracht, met de toevoeging dat de gronden in de heerlijkheid subject 
blijven van thins ende soodanighe redemptie van naekoop als de markies en zijn 
voorzaten voorheen toekwam, maar dat terecht geopponeerd is tegen de 
thinsgerechtigheid en het recht van naasting 167). 
Vreemd genoeg laat Willem het leenregister, waarin alleen sprake is van de 

164) RAI!, Ploos charters, 19 dec. 1665. 
165) RAU, Dom, nr. 1-32, resol. 18 mrt. 1650. 
166) RAU, Ploos II, copie van brief van 31 aug. 1650 aan de secr. van Montfoort; Staten, nr. 
264-59, resol. G.S. 26 apr. 1654. 
167) RAU. Ploos II, overzicht van opbrengsten en kosten van tienden van Willescop en Cort-
Heeswijk 1643-1655; koopcontract 6 apr. 1650, tweede overzicht tienden zie tevens n. 164; 
GAU, Stad, II, nr. 121, vroedsch. resol. 22 apr. 1653. 
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4/ï>. /O. Fragment van de stamboom Ploos van Amstel. Dit deel van een 17e eeuws schetsontwerp be
vat Willem Ploos van Amstel en zijn naaste familieleden (de zgn. Langesteynse tak). Het schetsontwerp 
bevat enkele fouten! RA U, Atteveld, nr. 283. 

thins, niet uitbreiden met al zijn andere rechten die zonder meer van kracht 
zijn gebleven sinds de aankoop in 1649 168). 
Naast de heerlijke rechten heeft Willem ook andere banden met dit gebied. 
Als in 1657 voor Willescop en Blokland een nieuwe watermolen nodig is, 
leent hij aan de gezamenlijke inwoners een derde van de benodigde gelden 
169). Reeds jaren daarvoor en ook daarna houdt hij toezicht op de financiële 
exploitatie van de molen 170). 
Willem moet er niet alleen op toezien dat hem werkelijk geleverd wordt wat 
hij denkt gekocht te hebben, hij moet ook voortdurend alert zijn dat zijn bezit 
niet door anderen wordt verkocht. Zo'n geval doet zich voor als in 1654 Fre-
derik Hendrik van de Boetselaar, heer van Langerak, zijn schulden niet meer 
kan betalen en diens crediteuren zijn bezit bij executie mogen gaan verko
pen. Daarbij wordt ook de Langesteynse kade en bijbehorende erfpachten te 
koop aangeboden, die echter een onderdeel vormt van Willems ridderhofstad 
Langesteyn en bijbehorende gronden en rechten. 
Nadat door de pander in de kerk en voor het gemeentehuis van Langerak 
driemaal de voorgenomen openbare verkoop wordt afgekondigd, kan Willem 
zich scharen naast meerdere opposanten in het Hof van Utrecht. Hij syde dat 
de Langesteynse kade ende den erffpacht vandien hem competeerde ende niet den 
heer e van Langerack. Hij wordt op zijn woord geloofd. Als het op 10 augustus 
1659 eindelijk tot de openbare verkoop van de goederen van Van de Boetse
laar komt, koopt Willem de thienden soo grove, smalle als hennip ende kreytende 
thiende in seven blocken voor 11.500 gld., waarbij hij zijn broer Nicolaes en Ja
cob van Berck, griffier van het Hof van Utrecht, als zijn borgen opgeeft. De 
helft van de kooppennigen moet hij op 1 januari 1660 betalen, de rest met pa-

168) Als Willem in 1659 de heerlijkheid van Willescop en Cort-Heeswijk laat opmeten en in 
kaart brengen, blijkt het gebied 977 morgen en 30 roeden groot te zijn. Voor deze werkzaamhe
den vraagt de landmeter 196 gld. en nog eens 22 gld. als Willem in 1662 een extra kaart laat ma
ken. RAU, Ploos II, rekening uit 1662. 
169) RAU, Oudmunster, nr. 261, nov. 1661. 
170) RAU, Ploos II, rekeningen van de molen van Willescop van 1657-1667. 
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4/ft. / / . /ƒ?/ /ï«/5 'De Wiers' bij Vreeswijk. Omstreeks 1654 voor Willem Ploos gebouwd, die het als 
buitenhuis gebruikt. 

sen, en wel aan de griffier Van Berck, die het vervolgens onder de crediteu
ren van Van de Boetselaar moet verdelen 171). 
Bij de betaling is er echter een vergissing gemaakt in zijn voordeel, zoals 
blijkt uit een memo van Willem uit 1661. Alhoewel de griffier Berck mij het ex
tract heeft gegeven dat ick hem in hande heb geconsigneert de som van 11500 gld 
cooppenningen van Menden tot Langerack en daer boven noch 575 gld stuyvergelt 
off rantsoen en 15 gld treckgelt. . . soo bekenne ick dat ick evenwell niet meer heb 
geconsigneert als de cooppenningen tot 11500 gld. Een week later betaalt hij de 
rest en is de zaak de wereld uit. Voortaan krijgt Willem in het voorjaar een 
thient bloc cedule van Langerak toegestuurd waaruit hij op kan maken welke 
percelen zijn ingezaaid en wat er jegenwoordich te velde staende is. Onder door 
Willem opgestelde voorwaarden verzorgt de drost van Langerak voor hem de 
verpachting van de tienden. 
Wat later legt hij voor 2400 gld. de hand op tienden in de omgeving van 
Vreeswijk en het Geyn, waarmee hij door de Staten van Utrecht wordt be
leend 172). De tienden in Langerak zijn leenroerig aan de heerlijkheid van 
Willige-Langerak. 
Niet alleen met het verhuren van bouw- en weiland verdient Willem geld, ook 
weet hij op een gunstig tijdstip als tussenpersoon in de verkoop van grond op 
te treden. Met zijn vriend Parmentier koopt hij bijvoorbeeld in 1650 grond 
van de Staten van Utrecht, en verkoopt die door aan de huurders van die 
grond. Voor deze bemiddeling betalen de huurders aan hen een vereringe van 
750 gulden 173). 
Ook verdient hij aan het afgraven van grond. Zo heeft hij bij Montfoort een 
stuk hooggelegen kleigrond, dat als bouwland wordt gebruikt, maar dat na af
graving als weiland verder gebruikt wordt. De afgegraven klei verkoopt hij 
aan de steenfabrikant Willem van Schoonhoven uit Swammerdam. In 1656 
staan Gedeputeerde Staten toe dat de klei de provincie uitgevoerd mag wor
den, mits aan hen 300 rijksdaalders als recognitie wordt betaald 174). Als in 
1662 echt met het afgraven wordt begonnen, blijkt dat Willem dit maal met 

171) RAU, Ploos charters, 3 okt. 1659. 
172) RAU, Ploos 11, 13 juni 1659, 20 juli 1661, brief van D. Ooms aan Willem Ploos van Amstel 
van 27 juni 1666, 5 okt. 1663,20mrt. 1664; Recht. Arch. nr. 1876, 9 mrt. 1664. 
173) RAU, Ploos I, liquidatie met Parmentier, 2 dec. 1650. 
174) GAU, Stad, II, nr. 3519, 104; RAU, Ploos I, 12en22febr. 1656, nov. 1661. 



een commercieel minder begaafde steenbakker in zee is gegaan, en menige 
brief met verzoek tot uitstel van betaling bereikt Willem en menigmaal komt 
de steenbakker hem opzoeken om zijn problemen uit te leggen 175). Opmer
kelijk is dat Willem hem niet hard aanpakt, wat hij wel deed toen hij nog wat 
jonger was. Bekend is dat hij toen rustig het hooi en de granen van het land 
liet halen als de betalingen niet vlot verliepen. Getuige de diverse rechtsza
ken die hij heeft lopen in Naarden, Wijk bij Duurstede, Buren en andere 
plaatsen, stapt hij ook snel naar de rechter 176). 
Om tijdig geïnformeerd te worden als zijn belangen als grondeigenaar in ge
vaar dreigen te komen, zorgt Willem ervoor op goede voet te staan met de 
schouten en andere officianten van de dorpen waar hij zijn landerijen heeft 
liggen. Zo een geval doet zich voor in 1663 als Andries Jansz. Benschopper, 
één van Willems huurders in Gravensloot, van plan is zijn vee in Linschoten 
te verkopen om daarna te vertrekken sonder dat hij d'ongelden tot desen dag 
toe daer hij u verschuldigt is, wil affdoen. De tipgever is een mijnheer Groene-
velt uit Woerden, die Willem adviseert het vee en de goederen van Ben
schopper op zijn hofstede te laten vast houden totdat alle ongelden en achter
stallige pacht zijn voldaan. Van Benschopper zelf heeft de tipgever gehoord 
dat hij meent in zijn recht te staan omdat Willem hem 18 jaar lang over 26 
morgen pacht heeft berekend, terwijl hij volgens eigen meting slechts 25 mor
gen in gebruik heeft en dus 450 gld. te veel heeft betaald. Destemeer reden, 
volgens Groenevelt, om beslag op de goederen te laten leggen. Hij heeft er al 
vast met de schout over gesproken, die gemakshalve op de brief van Groene-
velt zijn aanbeveling bijschrijft. De schout Frank van Loenersloot, die zich 
Willems dienaer ende vrint noemt, noteert: Mijn dunckt geraeden beste dat ghij 
procureur Gerrit van Goreloon procuracie over sent om 't goet te areesteren ende 
op u lant te houden met all dat daer is en sali ter eerste provicie toegewesen wor
den . . . donckt coopie vande huyrcedull well bij te voechen. Sal U.E. antwoort ver
wachten 177). 

Zonder dit soort tipgevers, die ongetwijfeld op een vergoeding voor hun in
formatie zullen rekenen, is het ook uiterst moeilijk bij het zeer verspreid gele
gen bezit op andere wijze op de hoogte te blijven. 
Uit de bewaard gebleven fragmenten van zijn administratie blijkt dat Willem 
omstreeks 125 ha bouw- en weiland bezit en een vrijwel even groot stuk pacht 
en weer doorverhuurt tegen een hogere prijs. Tezamen met de tienden in de 
Wiers en Langerak en de thinsen van Willescop en Cort-Heeswijk bedragen 
de inkomsten uit dit onroerend goed ruim 7.000 gld. per jaar en de lasten 
3.000 gld. Daarnaast bezitten Willem en Maria nog voor tienduizenden gul
dens aan obligaties en lijfrenten en aan juwelen, zoals enkele parelcolliers, 
een gouden heupband bezet met diamanten, gouden ringen met diamanten 
enzovoort. Het gezamenlijk vermogen moet omstreeks 1665 op minstens 

175) RAU, Ploos I, brieven van Van Schoonhoven aan Willem Ploos van Amstel, 13 nov. 1663, 
2 dec. 1663, 22 apr. 1664, 9 en 26 juli 1664, 4 sept. 1664, 14 nov. 1664, 16 apr. 1665, 2 en 7 mei 
1665,9febr. 1666. 
176) RAU, Recht. Arch., nr. 203; GAU, Not. Arch., nr.U022a009 (Houtman), 15okt. 1636, nr. 
U022a011 (Houtman), 8 febr. 1639, nr. U022a015 (Houtman), 5 febr. 1643, nr. U022a018 (Hout
man), 24 juli 1647. 
177) RAU, Ploos II, brief van Groenevelt aan Willem Ploos van Amstel van 23 mrt. 1663. 
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Afb. 12. Zegel van Willem Ploos van Amstel. Dit zegel hangt aan het charter met huwelijkse voor
waarden van 21 mei 1633 met Maria van Gemert. RAU, Recht. Arch., nr. 196 charters Ploos van Am-
stel. 

125.000 gld. worden geschat. De erfenissen van hun wederzijdse ouders heb
ben hiervoor de basis gelegd, maar het merendeel heeft Willem door hard 
werken, zakelijk inzicht en verstandig investeren weten te verwerven 178). 
Het beheer van het onroerend goed heeft Willem voor een deel opgedragen 
aan secretaris-rentmeester Arend van Drakenborch, zijn toegewijde rechter
hand sinds de Hagesteinse periode. Belangrijke zaken handelt Willem zelf af. 
Zijn huisknecht Adriaen van de Horst, die al sinds 1634 bij hem in dienst is, 

178) Uit Willems administratie blijkt dat hij uit het bezit van Maria van Gemert het volgende 
heeft verkocht: 7>/2 morgen bouwland en 3'/2 hont boomgaard voor 2.300 gld.; een huis, erf, hof 
en boomgaard in Wijk bij Duurstede; een huis, berging, hofstede, schuren en 15 morgen grond 
buiten Wijk bij Duurstede; een kwart van een stuk bouwland van onbekende afmeting. RAU, 
Ploos I, 13 juli 1643, voorwaarden openbare verkoop van ca. 1634; GAU, Not. Arch., nr. U 
022a009 (Houtman), 3 juni 1636, nr. U 022a010 (Houtman), 25 mei 1638, nr. U 022a014 (Hout
man), 23 apr. 1642. 
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Afb. 13. Engelbert Ploos van Amstel. Cornells 
Jonson van Ceulen, 1659. Engelbert trouwt in 1659 
met Isabella Clara Ploos van Amstel, dochter van 
Willem en Maria van Gemert. Hij is heer van Gun
terstein, Tienhoven, Langesteyn, Willescop en Cort-
Heeswijk, rentmeester van de domeinen, geestelijke 
goederen en het gemene land van het graafschap 
Buren, ontvanger van de 20e en 40e penning. 

speelt ook een bescheiden rol bij het beheer van Willems bezit; regelmatig 
treedt hij als getuige op bij het afsluiten en tekenen van de vele contracten 
179). 
Naast het inkomen als raadsheer van omstreeks 1.000 gld. en later 1.500 gld. 
per jaar zal vooral de 2.500 gld. die hij jaarlijks direct en indirect door zijn ka-
nunnikaat heeft genoten, een belangrijke bijdrage aan de groei van zijn ver
mogen hebben geleverd. Aangezien deze 2.500 gld. ook het resultaat is van 
zijn beheer over onroerend goed, maar dan van Oudmunster, moet Willem 
zeker zoveel aandacht hebben geschonken aan de handel in en de exploitatie 
van landerijen als aan de rechtspraak. 

Een ongewenste schoonzoon 

Op 11 november 1656 stellen Willem en Maria van Gemert hun testament op. 
Het begint met de woorden: Overdenckende datier niet sekerder is als de doot 
ende niet onsekerder als de uyre van dien, waarbij ze hun enige dochter Isabella 
Clara tot universeel erfgenaam benoemen van onse tijtelijcke goederen, heer-
lycke, eygen, meubile ende immeubile, actiën, credieten, geene uytgesondert, in 
wat landen ofte provinciën ende van wat nature des selve souden mogen wesen ofte 
bevonden worden. Er zit echter wel een addertje onder het gras. Indien onse 
voorz. dochter (dat God verhoeden wil) haer t'eeniger tijt ten houwelijck quame te 
begeven met Jor. Engelbert Ploos van Amstel, heere van Gunterstein enz. ofte oock 
buyten onser beider . . . consent ende bewillinge met iemant anders dan krijgt zij 
slechts het legitieme deel, terwijl het merendeel van de erfenis in eerste in-

179) Volgt uit RAU, Ploos 1 en II. Naar de relevantste stukken is reeds verwezen. 

84 



stantie aan haar eventuele kinderen zal toevallen. Zelfs de lijffrenten t'haren 
lijffe aengecoft als mede de juwelen ende silverwerck bij haer gebruyckt wordende, 
mitsgaders den vorderen huysraet ende imboedel vallen dan onder deze regeling. 
Het beheer van hun na te laten boedel vertrouwen ze in dat geval toe aan hun 
secretaris-rentmeester Arend van Drakenborch, die dan jaarlijks verant
woording zal moeten afleggen aan Willems broer Nicolaas, zijn zwager (de la
tere colonel) Gijsbert Ruysch en aan Willems neef Nicolaes Hamel, raad, 
schepen en burgemeester van Utrecht 180). 
Waarom zetten Willem en Maria van Gemert zich zo aftegen Engelbert, de 
zoon van mr. Adriaen en Agnes van Bijier, waarover Willem zelfs geruime 
tijd voogd is geweest? 
Engelbert moet begaafd zijn, want reeds op 13-jarige leeftijd gaat hij in Lei
den letteren studeren 181). In 1640 volgt zijn benoeming tot rentmeester van 
Buren, een ambt dat ter vergeving staat aan prins Frederik Hendrik als graaf 
van Buren. Deze functie werd door Engelberts oudere broer Henric bekleed, 
maar nadat deze in 1639 in Parijs is overleden, zal zijn moeder er wel voor 
hebben gezorgd dat het rentmeesterschap op Engelbert overgaat. Zelf is hij te 
jong om het uit te oefenen en zijn moeder benoemt Julius Saechman als sub
stituut, die deze functie waarneemt tot 1656 182). 
Na zijn studie heeft Engelbert even aan het krijgsbedrijf geroken. Mijn soon 
van Liefdael heeft al soldaet geweest in sijn jonckheyt onder zijn hoocheyts com
pagne die opgerecht worden en altoos doe wel bekent geweest bij zijn hoocheyt 
183). Dit verblijf in de speciale compagnie van de prins moet veeleer als een 
stuk van de opvoeding worden gezien, want Engelbert houdt meer van het 
reizen door Europa. Als hij, in mei 1649, net terug is van een langdurig ver
blijf in Frankrijk smeedt hij met een zoon van Huygens al weer nieuwe plan
nen voor een tocht naar Italië. Agnes vindt het maar niets om soo schielijck te 
vertrecken, want in Vranckrijck is zijn E. anderhalf/jaer geweest. Zij ziet hem lie
ver in Utrecht blijven, maar is er zich terdege van bewust dat hij zich niets 
van haar wensen zal aantrekken. Ick hadt liever soo 't Godt toe laet dat mijn 
soon hier int landt bleef maar ze gelooft er niet in dan de jonge luyden staet het 
hoofd al op de loop. Maar ze ziet een mogelijke oplossing. Den Godt de heer sal 
ick bidden dat hem een ander een zal verlieven, ist ons zalich dat ick hem eens vast 
mocht stellen 184). 
Deze wens komt later uit, tot tevredenheid van Agnes van Bijier, maar zeker 
tot grote ergernis van de ouders van het meisje: Willem Ploos van Amstel en 
Maria van Gemert. Zou deze ergernis verklaard kunnen worden door het 
grote verschil in aard en karakter tussen Willem en zijn jonge achterneef En
gelbert? Duidelijk is dat Willem altijd zeer hard werkt, graag geld verdient. 

180) GAU, Not. Arch., nr. U022a028 (Houtman), 17mrt. 1658. Het testament, op 11 aug. 1656 
bij Portengen gepasseerd, is ingebonden bij de protocollen van Houtman. 
181) Album Studiosorum acad. Lugd. Bat., 301. 
182) ARA, Nassause domeinraad, nr. 1-175, 201; RA Gelderland, Rentmeester Nassause do
meinen in Gelderland, nr. 80-94; RA Gelderland, Graafschap Buren, nr. 1. 
183) UB Leiden, Hug. 37-13,6 mei 1649, brief van Agnes van Bijier aan Huygens. 
184) UB Leiden, Hug. 37-14, 1 juli 1649, brief van Agnes van Bijier aan Huygens; GAU, Not. 
Arch., nr. U 022a022 (Houtman), 16 apr. 1651. 
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Afb. 14. De ridderhofstad Schonauwen bij Houten. Berend Willem Ploos van Amstel, burgemeester 
en hoofdschout van Utrecht, is heer van de ridderhofstad en het gerecht van Schonauwen. RA U, Top. at
las 1824. 

secuur toezicht houdt op zijn bezit en alle financiën goed vastlegt, geen geld 
over de balk smijt, zich in het openbare leven niet op de voorgrond dringt en 
zich met het handelen in en exploiteren van onroerend goed zakelijk en hard 
heeft opgesteld. 
Engelbert heeft tot dan toe alleen van het leven genoten en rondgezworven 
door Europa. Weliswaar heeft hij enkele maanden voor het bewuste testa
ment zelf het rentmeesterschap van Buren op zich genomen, maar dat zal 
Willem wel opgevat hebben als een poging een goede beurt bij hem te maken 
185). Willem zal hem hebben beschouwd als iemand die alleen van het leven 
wil genieten en die niet in staat is een arbeidzame bijdrage aan de samenle
ving te geven. En aan zo iemand wil hij zijn enige dochter en zijn zorgvuldig 
opgebouwde vermogen niet toevertrouwen. 
Duidelijk is dat Isabella Clare wèl iets in haar achterneef Engelbert ziet en 
dat daarover ongetwijfeld reeds menig woord in de huiselijke kring zal zijn 
gevallen. Met het testament zelf doen Willem en Maria nogal geheimzinnig, 
want hoewel het in het handschrift van hun secretaris Arend van Draken-
borch is geschreven, laten ze het niet passeren bij de familienotaris Gerrit 
Houtman, maar als verzegeld pakketje bij Cornelis Portengen. In november 
1657, een jaar na het passeren van het testament, overlijdt Maria van Gemert. 
Het kapittel van Oudmunster leeft met Willem mee en heeft de heren Man-
maker en Van de Nijpoort verzocht en gecommitteerd om aende heer Ploos 
van Amstel haeren medebroeder te gaen beklagen den rouw over de dood van zijn 

185) Zien. 182. 



huisvrouw za. 186). Op 9 november luidt voor Maria's gedachtenis de grote 
klok van de Domkerk. De begrafenis vindt 's nachts plaats. Ze wordt bijgezet 
in een graf midden in de Dom, dat Willem al jaren daarvoor had gekocht 
187). 
Enkele maanden later verzoekt Willem notaris Houtman bij hem thuis te ko
men om het testament officieel te openen. Nadat 't selve gans gave ende onge-
rafelt bij ons bevonden was is 't selve ten presentie van Jof. Isabella Clara geo
pend, waarbij verder nog Willems aanstaande zwager mr Johan Strick aanwe
zig is. Voor Isabella Clara zal de inhoud natuurlijk niet geheel onverwacht 
zijn geweest, maar ze wordt nu toch onmiskenbaar met de feiten geconfron
teerd. Met vaste hand zet ze echter haar handtekening onder de acte die 
Houtman van de opening heeft gemaakt 188). 
Het testament vormt voor haar geen beletsel toch met Engelbert te trouwen. 
Het huwelijk vindt kort na haar 25e verjaardag plaats, de leeftijd waarop via 
het gerecht toestemming van ouders tot een huwelijk kan worden afgedwon
gen. Willem is realist genoeg op dat moment zijn verzet formeel op te geven. 
Dat wil niet zeggen dat hij het er mee eens is. Wellicht uit kiesheid vindt de 
sluiting niet in Utrecht, maar in Cothen plaats. Twee goede bekenden van 
Willem treden als getuigen op: mr. Johan Strick als getuige van de bruide
gom, burgemeester Nicolaes Hamel als die van de bruid 189). Zou dit beteke
nen dat Willems omgeving zijn bezwaren tegen Engelbert niet deelt? 
Vooruitlopend op zijn erfdeel krijgt Engelbert van zijn moeder het kasteel 
Gunterstein en eenjaargeld van 600 gld. als huwelijkscadeau 190). Engelbert 
laat zich daarop in volle wapenrusting portretteren met het kasteel op de ach
tergrond 191). Tezelfdertijd zal zeker ook een portret van Isabella Clara zijn 
gemaakt. 
Het jonge paar gaat in Buren wonen en zal evenals de drost een onderkomen 
hebben gevonden in de voorburcht van het kasteel van Buren 192). Engelbert 
is zowel rentmeester van de domeinen van de graaf als van de geestelijke goe
deren en het gemene land van Buren. Na de drost is hij de belangrijkste man 
in het bestuur van het graafschap. Al spoedig raakt Engelbert in een knallen
de ruzie verwikkeld met de rechtbanken van de stad Buren en van enkele 
dorpen. Het gaat over de rechten van de rentmeester en de bijbehorende in
komsten aangaande het transporteren van landerijen die tijnsplichtig zijn aan 
de graaf van Buren. Hierbij laat Engelbert zien dat hij toch uit hetzelfde hout 

186) RAU, Oudmunster, nr. 21-23, resol. 6 nov. 1657. 
187) RAU, Dom, nr. 702-12, 9 nov. 1657; M. J. Reynvaan, 'Het huis 'de Wiers' onder Vrees
wijk', Jaarboekje van Oud-Utrecht 1932, 148; GAU, Bibliotheek 1880xxx, G. G. Calkoen, Aanteke
ningen omtrent de Dom ( 1922) 29. 
188) GAU, Not. Arch., nr.U022a028 (Houtman), 17mrt. 1658. 
189) RAU, DTB, collectie copieën, nr. 68, trouwboek Cothen, 10 juli 1659; GAU, DTB, nr. 97, 
trouwboek 10 juli 1659. 
190) RAU.Oudegein, nr. 180, 48; St. Paulusabdij, nr. 505-1 1, 28 dec. 1659 (leenregister). 
191) Het portret van Engelbert Ploos van Amstel is in 1659 geschilderd door Cornelis Jonson 
van Ceulen (zie afb. 13). 
192) RA Gelderland, Fiches Knipscheer, Doop- en trouwboek Ned. Herv. Gem. Buren, 1638-
1669, 12 aug. 1666 vermeldt dat Maria Elisabeth in Buren is gedoopt; getuige is Aletta Ploos van 
Amstel. RAU, Oudegein, nr. 180, 48 geeft aan dat Engelberts moeder Agnes van Bijier geduren
de vele maanden in Buren verbleef. 
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gesneden lijkt te zijn als zijn schoonvader 193). 
Halverwege september 1667 wordt Willem ziek en kan de vergaderingen van 
het Hof van Utrecht, die Willem in die maand voorzit, en die van Oudmun-
ster niet meer bijwonen 194). Vermits de dispositie vande heere van Langesteyn 
nemen in oktober enkele collega-kanunniken een aantal van Willems com
missies over 195). In december is Willem nog steeds ziek en staat het kapittel 
omstandig stil bij een aantal zaken die Willem niet heeft kunnen afhandelen. 
Aanleiding daartoe vormt een klacht van de schout van Achttienhoven, Cor
nells van Schayck. Hij vertelt dat hij in september 1667 bij Willem thuis is ge
weest om over het huren van 40 morgen land van het kapittel in Westbroek te 
spreken, waarvoor hij 260 gld. per jaar bood. Willem seyde sijn best te sullen 
doen om hem aendepacht te helpen, wel verstaende nochtans bij aldien yemand an
ders hooger pacht quaem te presenteren dat hij Schayck dan daer booven moste co-
men. De schout had de zaak in Willems handen gelegd, maar er nooit meer 
iets van gehoord. De secretaris moet navraag doen bij Willem en dient hem 
tevens aen te seggen dat d' heeren versoecken voldoeninge van haere competentie 
de anno 1665. Ze hebben van Willem als cameraar nog duizenden guldens te 
goed uit de pachten, tienden enzovoort. Willem moet ook nog steeds een 
overzicht inleveren van alle kapitalen die aan de vicarijen van het kapittel be
horen. De vorige cameraar van de kleine kamer herinnert zich dat hij in 1662 
of 1663 aan Willem een kapitaal van 1.000 gld. heeft afgelost, hetgeen Willem 
sal believen te gedenken snel in zijn boeken te verantwoorden. Arend van Dra-
kenborch krijgt als cameraar van de gezamenlijke vicarissen opdracht aan 
Willem te vragen een stuk land in Kattenbroek dat hij in augustus 1663 aan de 
vicarissen heeft verkocht, eindelijk eens over te dragen en te transporteren 
196). 

Willems ziekte plaatst het kapittel voor nog meer problemen, want een groot 
deel van de administratie van de kleine, de grote en de preposituurkamer 
over de laatste periode dat Willem deze kamers beheerde, is in zijn bezit. Alle 
gegevens over de extra-ordinaris inkomsten van Oudmunster bevinden zich 
bij hem thuis. Uit de onder Willem berustende manualen blijkt wat later dat 
hij, mede door zijn langdurige ziekte, een flinke achterstand heeft in het in
nen van allerlei pachten en tienden. Over 1658 tot en met 1661 gaat het om 
2.400 gld. aan restanten en over 1664 en 1665 zelfs om 13.600 gld. Met de 
jaarrekening over 1666, die in mei 1668 overgelegd moet worden aan het ka
pittel, is het al niet beter. In totaal gaat het om een bedrag van globaal 56.000 
gld. 197). 

Zelf zal Willem deze problemen niet meer oplossen. Eind december voelt hij 
zijn einde naderen en op de 22e ontbiedt hij notaris Gerrit Houtman aan zijn 
ziekbed. Willem heeft over zijn hart gestreken en laat een nieuw testament 
passeren dat Isabella Clara de mogelijkheid biedt om weer universeel erfge-

193) RA Gelderland, Civiele processen Buren, nr. 59'. 
194) RAU, Recht. Arch., nr. 247-3 en 257-2; Oudmunster, nr. 21-25, presentielijsten 1667. 
195) RAU, Oudmunster, nr. 21-25, resol. 14 okt. 1667. 
196) Ibidem, resol. 23 dec. 1667. 
197) Ibidem, resol. 10 febr. 1668, 4 mrt. 1668, 11 mrt. 1668, 18 en 29 apr. 1668, 7 en 28 sept., 
1668, 19 okt. 1668, 15 febr. 1669; nr. 261 bevat stukken betreffende de afhandeling van Willems 
achterstand door het kapittel. Namens Willems erven treedt Arend van Drakenborch op. 



naam te worden. Willem herroept om goede redenen zijn oude testament, 
waardoor Isabella Clara en Engelbert na zijn overlijden over zijn vermogen 
van 125.000 gld. kunnen beschikken. Maar ook aan dit tweede testament zit 
een voorwaarde verbonden. Zij moeten Arend van Drakenborch, Willems se
cretaris-rentmeester, eerst alle schulden die op de boedel mochten drukken 
laten aflossen. Daartoe moeten ze hem Willems volledige administratie ter 
hand stellen. Pas nadat de boedel schuldvrij is, mogen Isabella Clara en En
gelbert er vrijelijk over beschikken. 
Ingevalle mijne dochter ofte haeren man de voornoemde clausule niet willen naeco-
men, approberen ende voldoen, soo verclare ick den testamente bij mij ende mijn 
za. huisvrouw gemaeckt van weerde te houden. 
Willem heeft nog een hartewens in dit tweede testament vastgelegd. Verclare 
vorders mijne expresse wille ende begeeren te sijn dat de plaetse ofte gront der 
oude huysinghe Langesteyn ende de ridderhoffstadt Langesteyn met de qualificatie 
vandien. . . altijt ende ten eeuwigen dagen sullen moeten blijven aen mijns huy
singhe hoffstede ende landen staende ende gelegen inde Wiers, sonder daer van im
mermeer ge schey den ofte separaet vercoft te mogen werden 198). 
Aansluitend aan dit nieuwe testament laat Willem door Houtman vastleggen 
dat hij mr. Johan Strick aanwijst als zijn opvolger als momber over de onmon
dige nagelaten kinderen van zijn overleden broer Nicolaes. De volgende dag 
denkt Willem aan een legaat voor zijn trouwe huishoudster, waarvoor Hout
man weer speciaal terug moet komen. Sieckelijck te bedde leggende sijn ver-
stant, spraecke, sinnen ende memorie wel hebbende verklaart Willem dat hij aan 
zijn dienstmaecht Maria van der Beecke vanwege haar lange diensten ende 
moeyelijckheden in desen sijne sieckte gehadt 400 gld. na wil laten danwei haar 
leven lang 30 gld. per jaar. Ze krijgt het alleen als ze op sijn overlijden noch bij 
hem woont ende anders niet. Met bevende hand ondertekent Willem ook deze 
acte 199). 

Op 29 januari 1668 overlijdt Willem. Het kapittel reageert snel op het overlij
den van hun actieve kanunnik en op 3 februari worden versacht ende gecom-
mitteert die heeren Mamuchet van Houdringen ende Junius om int sterffhuys van 
de heer van Langesteyn te gaen beclaegen den rouw over desselfs doodlijcken af-
gangh 200). Willem vindt zijn laatste rustplaats bij Maria van Gemert in hun 
graf midden in de Domkerk. Evenals voor Maria luidt ook voor hem de grote 
klok van de Domtoren en in de kerk hangt een memorietafel met zijn wapen. 
In het register van de momboirkamer staat: 10februari 1668. Mr. Willem Ploos 
van Amstel, heer van Langesteyn, Willescop, Cortheeswijck, raedt ordinaris inde 
Ed. Hove van Utrecht, naerlatende een mündige dochter; geschonken den armen 
500 gulden; Dom groot 3 uyr; een wapen 201 ). 

198) GAL', Not. Arch., nr. U 060a016 (Van Doorn), 24 febr. 1679, fol. 24r-26v bevat een copie 
van het tweede testament. Het wordt voorafgegaan door een copie van het eerste testament van 
Willem en Maria gezamenlijk uit 1656. 
199) GAU, Not. Arch., nr. U 022a036 (Houtman), 22 en 23 dec. 1667. 
200) RAU, Oudmunster, nr. 21-25, resol. 3 febr. 1668; nr. 50, lijst van prelaten. Het Hof van 
Utrecht committeert raadsheer Ewijck om Willems nagelaten stukken van het Hof te inventari
seren en op te halen. De negen pakken waarin Willems stukken zijn opgeborgen, bevinden zich 
in RAU, Recht. Arch., nr. 252-t; nr. 247-3, commissie op Ewijck. 
201) M.J. Reynvaan, 148; GAU, DTB, nr. 125, lOfebr. 1668. 
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Bijlage. Fragment-genealogie van 17e eeuwse Ploos van Amstels. 
Bevat meer dan de in deze publicatie genoemde personen. 

Willem 
(1529-1603)^ 
schout van 
Loosd recht 

Gerrit 
(1560-1614) 
raad en schepen 
van Utrecht 
raad admiraliteit A'dam 
tr. Catharina v. Leeuwen 

Oudegeynse tak 

Tymon 
( -1620) 
rentmr. St. Paulus 
raad in vroedschap 
tr. Catharina Pierling 

_ mr Adriaen  
(1585-1639) 
president Staten van Utrecht 
gedeleg. Staten-Generaal 
kanunnik, thesaurier Dom 
proost van St. Marie 
heer v. Oudegeyn, 't Geyn, enz. 
tr. 1616 Agnes van Bijier 

. Maria 
( -1635) 
tr. Abel v. Cats, stadhouder 
stad en Meierij 
van 's-Hertogenbosch 

_Johan 
( -1625) 
maarschalk van Eemland 
kan. Oudmunster 
tr. Cath. v. Westrenen 

. A moud 
(1599-1681) 
commandeur van 
Wemelingen 

- Henrica  
( -1659) 
trouwt 
1. Didei-ic Strick 

rentmr. St. Paulus 
2. dr Peter van Dam 

raad en schepen Amersfoort 
mr Peter 
(1594-1633) 

. raad, schepen  
raadsheer 
Hof van Utrechten 
rechtscollege Vianen 
tr. Margaretha Rogge 

Dirck 
( -1638) 

-schout van Loosdrecht-
beleend met Sypesteyn 
tr. Machteld Pater 

Sypesteynse tak 

-Jacob 
( - voor 1649) 
schepen van Loosdreeht. 
beleend met Sypesteyn 
tr. Weyna v. d. Horsl 
mr Willem  

Adriaen 
( -1646) 

-schepen en president  
van 's-Herlogenbosch 
heer van I.angesteyn 

2. Seyna v. Hornhoven 

Langestcynse tak 

(ca.1618-1677) 
advocaat 

. Hof van Utrecht 
schepen 
beleend met Sypesteyn 
tr. Johanna Vereem 

. mr Willem  
(1608-1668) 
raadsheer Hofvan Utrecht 
kan. Oudmunster 
heer van Langesteyn enz. 
tr. Maria van Gemert 

- Alith 

- Cornelia 
( -1688) 
trouwt 
mr Johan Strick 

. Nicolaes  
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(1618-1665) 
raad, schepenen 
burgemeester 
van Wijk bij Duurslede 
kan. Dom, deken St. Jan Baptist 
tr. Alarda van Holland 

. Diderica 
(1621-1676) 
tr. colonel Gvsbert Ruvsch 

"Gerard 
(1617-1695) 
colonel en lt. houtvester-
generaal 
van Utrecht 
kan. St. Pieter 
heer v. Oudegeyn. 't Geyn 
tr. Anna Regina v. Bodeck 

_Henric 
(1618-1639) 
drost van Zuylensteyn en Leersun 
rentmr. v. Buren 
kan. St. Marie 

_Alletta 
( -1682) 
tr. Henrick v. Westrenen 
kapitein, kan. Dom 
drost enz. v. Hagesteyn 

.Engelbert 
(1626-1680) 
rentmeester 
graafschap Buren 
heer v. Gunstersleyn enz. 
tr. Isabelle Clara PvA 

_mr Johan 
_(I630-I682) 

advocaat Hofvan Utrecht 
kanunnik St. Jan 
hr. van Wenckum 

• mr Johan Stirck 
(1628-1693) 
schepen en burgemeester van Utr 
gedeleg. 
Staten-Gen. vicaris Oudmunster 
tr. Cornelia PvA 

^Gerard 
(1627-1643) 
page van Maurits v. Nassau 
kan. St. Jan-Baptist 

_Nicolaes 
(1629-1649) 
vaandrig 
vie. St. Jan-Baptist 
kan. in St. Oedenrode 
sneuvelt in Brazilië 

-Jacob 
(1630-1694) 

_ burgemeester van Naarden 

- m r Theodorus 
(1644-1669) 
advocaat Hofvan Utrecht 

"Isabella Clara 
(1634-1670) 
tr. Engelbert PvA 

—Juliana Petronella 
—Adriaen Dirck 
—Willem Leonard 
-Adriaen 

(1644-voor 1688) 
kapitein 
vicaris Oudmunster 
tr. JudiiSlruyk 

(1647-1692) 
pensionaris en burgemeester 
van Amersfoort 
advoc. van Willem III 
scholaster Oudmunster 
fiscaal Coromandel 

_Bcrend Willem 
(1648-1721) 
raad, schepen, burgemeester 
en hoofdschout van Utrecht 
lid.Stalen van Utrecht 
en Staten-Generaal 
heer van Schonauwen 

—Adriaen-Dirck 
(1658-1697) 
luitenant: fiscaal 
van Cevlon 


