
Het geslacht Valckenier.
Als stamvader van het geslacht 
moet, voor zover het de 
Amsterdamse tak betreft, Jan 
Jeliszn Valckenier worden 
aangemerkt; geboren in 1522 
in Kampen. Hij was al jong 
betrokken bij de Oostzee-
handel en vestigde zich in 
Bergen in Noorwegen.
Nadat zijn eerste, uit 
Noorwegen afkomstige, 
echtgenote kinderloos was 
overleden is hij teruggekeerd 
naar Kampen, in het bezit van 
een secretelyk van de Koning 
van Denemarken - die ook 
over Noorwegen de scepter 
zwaaide - verkregen commis-
sie als agent. Hij kon, mede 
daardoor, zijn koop-handel op 
Denemarken en Noorwegen 
voortzetten en stond in per-
soonlijk contact en op goede 
voet met Koning Frederik 
II van Denemarken, die van 
1559 tot 1588 regeerde. In 
diens opdracht liet hij een 
schip bouwen in Holland, en 
leverde hem tal van zeer uiteen 

lopende goederen, zoals 200 
kanonnen, een rijtuig voor zes 
personen, spijkers, specerijen 
en kruiderijen, zout, bakstenen 
en cement en zelfs een hele 
boomgaard. Hij werd betaald 
met scheepsladingen graan, vis 
en dennenhout. Daarnaast ver-
kreeg hij vrijdom van de Sont-
tol en nog meerdere andere 
gunsten.
Hij hertrouwde in 1550 te 
Amsterdam met Mary Jansdr 
Tengnagel, die hem 10 kinde-
ren schonk (Afb. 1).
In Kampen was hem, tijdens 
de woelingen rond de reforma-
tie, aangezegd dat hij de stad 
moest verlaten, zodat wij hem 
met zijn gezin én zijn vader in 
Amsterdam terugvinden. Zijn 
nazaten, hoewel zij zich ont-
popten als bestuurders, waren 
kooplieden. Zij kregen al snel 
bestuurlijke functies en trouw-
den met kinderen van de toen 
reeds in ontwikkeling zijnde 
regenten-geslachten, hetgeen 
aan hun status bijdroeg. 
De oudste zoon van stam-

vader Jan Jeliszn, nu Gillis 
geheten, was net als zijn vader 
koopman, maar vervulde ook 
enkele bestuursfunties: Raad 
der admiraliteit te Amsterdam, 
regent van het Leprozenhuis 
e.d. Hij trouwde met Claertgen 
Pauw, zuster van de latere 
Amsterdamse burgemeester
Reinier Pauw, welk echtpaar 
16 kinderen kreeg. Éen van 
hun zonen, Wouter, was bur-
gemeester van Amsterdam,o.a. 
in 1644, ‘47, ‘48 en ‘50. In 
de aanloop naar zijn burge-
meesterschap werd hij in 1634 
benoemd tot schepen en kon 
daardoor ook benoemd worden 
tot gecommitteerde namens 
de stad Amsterdam voor ‘het 
sandpadt tussen Ouderkerck 
ende Nieuwersluys’.

Het Zand- en Jaagpad.
Over de ontstaansgeschiede-
nis van het Zand en Jaagpad 
berichtten wij reeds in Kroniek 
no 11, pag 121 e.v. Wij zagen 
dat tot de aanleg werd beslo-
ten in 1626 door de stedelijke 
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helft van de 20e eeuw en diverse boeken en publicaties.
Fam. A.H. Meyer, Abcoude een Rollei diaprojector met scherm 
en tafel.
Fam. J. de Vijlder, Abcoude. Een noodkacheltje uit de Tweede 
Wereldoorlog.
Fam. J. Badon Ghijben, Abcoude. Een (gevulde) fles wijn 
Selection Abcoude Baambrugge 900 jaar uit 1986.
Dhr. B. Freyters, Breukelen. Enkele boeken.

Het bestuur dankt u hartelijk voor de nieuwe depotaanwinsten en 
wenst u veel leesgenot toe.

Bij de meeste lezers van deze Kroniek zal wel bekend zijn dat de gelukkig nog steeds 
bestaande buitenplaats Valk en Heyning zijn naam dankt aan de eerste eigenaars Cornelis 
Jacobszn Valckenier en diens echtgenote, Catharina van Heyningen.
Minder bekend is echter dat andere telgen van het geslacht Valckenier reeds bijkans een eeuw 
eerder vaste voet in Baambrugge hadden verworven en tot de eerste buitenplaats-bezitters in 
Baambrugge mogen worden gerekend. Merkwaardig genoeg kregen de twee buitens, die door 
Valckeniers werden gesticht eerst veel later hun naam : GeynWensch en Landlust.

De Valckeniers in Baambrugge

Angstelkroniek 23 oktober 2006
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besturen van Amsterdam en 
Utrecht, waarbij de voor de 
stad Utrecht uit deze over-
eenkomst voortvloeiende 
verplichtingen al snel door het 
Provinciebestuur werden over-
genomen.
Het was een ‘gemeenschap-
pelijke regeling avant la let-
tre’ hetgeen betekende dat de 
beide stadsbesturen elk drie 
vertegenwoordigers moesten 
aanwijzen, die namens hen 
het bestuur zouden uitoefe-
nen. Het gemeentebestuur van 
Amsterdam streefde er boven-
dien naar tot gecommitteerden 
aan te wijzen bestuurders of 
oud-bestuurders van deze stad, 
die ook anderszins belangen in 
dit gebied hadden. Zo ook de 
hierboven genoemde Wouter 
Valckenier, in 1634 tot schepen 
van Amsterdam gekozen. 

Wouter Valckenier,  
(1589 - 1650)
Deze was onder meer eigenaar 
van enige morgens land aan 
de Angstel gelegen, tussen 
Baambrugge en Loenersloot. 
In 1636 - hij is dan nog maar 
kort gecommitteerde voor het 
Zandpad - is hij aanwezig in 
een vergadering van gecom-
mitteerden waar onder meer 
behandeld werd zijn verzoek 
om op eigen kosten een brug te 
mogen bouwen naar zijn huis. 
Vermoedelijk was dat een brug 
over de poldersloot langs het 
Zandpad, toegang gevende tot 
zijn eigendommen. Dit werd 
goed gevonden op voorwaarde 
dat hij ook het onderhoud zelf 
zou betalen. 
In Amsterdam, waar hij bur-
gemeester was, woonde hij in 
de Spinhuissteeg, in welk huis 
hij in 1650 definitief de ogen 
sloot.
Hij is tweemaal getrouwd 
geweest, in 1619 trouwde hij 
met Catharina van Drongen en 

in 1627 met Aafje Appelman. 
Beide echtgenotes lieten hem 
kinderen na: zijn eerste echt-
genote o.a. Gillis, (1623-’80), 
zijn oudste zoon, genoemd naar 
grootvader Jellis, welke zoon 
het “magnificat”(natuurlijk 
overwicht) had en zich ont-
wikkelde tot een zeer gezag-
hebbend burgemeester van 
Amsterdam.
Zijn tweede echtgenote liet 
hem o.a. de kinderloos over-
leden zoon Sybrant na, o.m. 
betrokken bij de feestelijke 
eerste-steenlegging van het 
nieuwe stadhuis op de Dam, 
het latere Paleis. Het was de 
bedoeling dit te laten doen door 
vier nog jeugdige zonen van de 
vier regerende burgemeesters, 
hetgeen niet geheel gelukt is, 
zodat de tekst luidt:

Dezen eersten fondament-
steen is gelegd door Gerbrandt 
Pancras
Jacob de Graeff
Sybrant Valckenier
En
Pieter Schaep
Der Heeren Burgemeesteren 
Soonen en Neeven
Den 28 Oct. 1648

Een jaar later (1649) werd de 
reeds genoemde zoon uit het 
eerste huwelijk van Wouter, 
Gillis, al op 26-jarige leeftijd, 
derhalve juist handelingsbe-
kwaam geworden, verkozen tot 
schepen. 

Gillis Wouterszn Valckenier 
(1623-1680).
Deze verkreeg van zijn stief-
moeder o.a. de bezittingen 
van zijn vader in Baambrugge 
en werd eveneens benoemd 
tot gecommitteerde voor het 
Zandpad. Ook was hij één 

der bewindhebbers van de 
Oost Indische Comp. (1657), 
doch het meest bekend is hij 
gebleven als burgemeester van 
Amsterdam, een functie die 
hij vele jaren vervulde. Vanaf 
1665 ontbreken tot en met 1679 
slechts de jaren ‘67, ‘69, ‘71 en 
‘72, alsmede ‘75 en ‘77, aldus 
slechts 6 van de 15 genoemde 
jaren.
Deze enigszins merkwaardige 
reeks van jaren waarin Gillis 
tot burgemeester werd verko-
zen, hangt samen met de wijze 
waarop de burgemeester-ver-
kiezing plaats vond. Dit was 
telkenjare op de eerste februari 
het geval: de oud-burgemees-
ters, de schepenen alsmede 
de oud-schepenen kwamen 
dan bijeen en kozen voor het 
komende jaar 3 burgemeesters. 
Nadien werd uit het aftredende 
college de vierde burgemeester 
gekozen, die gedurende het 
eerste kwartaal het voorzit-
terschap van het nieuwe col-
lege vervulde.Voorafgaand 
aan deze verkiezing vond een 
vooroverleg plaats, door de 
bekende kroniek-schrijver 
Hans Bontemantel aangeduid 
als: ‘de groote cuyp’. Hij ver-
wijst daarmede naar de vele 
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Kaartuitsnede Waterliniekaart van Ketelaar ca. 

1770 met Landlust.



kuiperijen, die ongetwijfeld 
met deze verkiezingen samen-
hingen. 

Burge meester Gillis 
Valckenier, die het magnificat 
in handen had, was aldus een 
zeer gezaghebbend man en als 
zodanig ook buiten onze lands-
grenzen bekend. Verbazing 
wekte daarbij in het buitenland 
het feit, dat hij desondanks 
zeer eenvoudig gekleed ging. 
(Afb. 2). Zijn zoon, naar diens 
grootvader Wouter geheten, 
had minder belangstelling 
voor een bestuurlijke functie 
en ontwikkelde zich tot een 
voornaam ossenweider. Over 
de invoer van magere ossen 
uit Denemarken en Sleeswijk-
Holstein, die hier te lande in de 
welige klaverweiden werden 
vetgemest, om vervolgens ter 
slacht te worden gebracht, 
berichtten wij reeds meer uit-
voerig in deze Kroniek in no 
9.(blz 97 e.v.). 

Wouter Gilliszn Valckenier 
(1650-1707).
Teneinde het ossenweider-
schap te kunnen uitoefenen 
diende Wouter land te huren of 
te kopen. 

Zo vonden wij daarvan 
meerdere vermeldin-
gen in de gerechter-
lijke archieven die 
vanaf 1681 bewaard 
zijn gebleven. In 
1682: Transport aen 
en ten behoeve van 
Wouter Valckenier, 
secretaris van de 
stad Amsterdam, een 
bruyckweer lants met 
syn werf, huysinge en 
syn plantage sood-
anigh
deselve is leggende 
tussen de Baembrugh 
ende Loenersloot, 

belent de Moolensloot aldaer, 
strekkende voor van de 
Wagenwegh tot den Indyck, 
groot omtrent (agter den ande-
ren gecontinueert) 15 mergen, 
door procuratiehouders van de 
voochden van de kinderen van 
Willem Jacobs verkregen van 
de weduwe van Willem Jacobs 
Dyckert. Hieruit zou later, na 
vereniging met hetgeen op de 
kaart van Gerrit Drogenham uit 
ongeveer 1700 (afb 3.) vermeld 
wordt met Valk, de buiten-
plaats Landlust voortkomen. In 
het reeds verscheidene malen 
vermelde boek van Rademaker 
(1729) komt van deze buiten-
plaats nog geen afbeelding 
voor. Kennelijk was het in die 
jaren nog niet vermeldens-
waard.
Wouter was in 1670, op 
20-jarige leeftijd getrouwd 
met Anna Maria Trip (1652-
1681) en heeft bij haar leven 
ook in het Trippenhuis op de 
Kloveniersburgwal gewoond. 
Over de trouwerij schrijft 
de reeds genoemde kroniek-
schrijver Bontemantel o.m. 
De bruiloft ten huyse van Trip 
ofte bruyt - synde een der 
aansienlijxste in de stadt - is 

groot ende costelyck geweest. 
Meenichte van vierwercken 
syn snachs aengestoocken, 
die soo op ‘t water, in de lucht 
als op ‘t land haer werck heb-
ben gedaen. Het Oost-Indisch 
huys wiert met natte sylen 
ende dubbele wacht en waec-
kers bewaeckt om ongelucken 
van brant te verhoeden, ende 
den Bewinthebber Hendrik 
Scholten, gecommitteert om 
dien nacht op ‘t voorschreven 
huys te blijven, met recomman-
datie van goede zorg te dragen. 
Het verwonderde ydereen dat 
Burgemeester Valckenier soo 
luytruchtige gedoen toelaet, 
aengesien de groote peryckelen 
en de willekeur sulx verbieden. 
Voorwaar zien wij hier een 
uiting van de macht die bur-
gemeester Gilles Valckenier 
- vader van de bruidegom - kon 
uitoefenen.

Wouter wordt weduwnaar.
Toen zijn echtgenote in 1681 
was overleden, bleef Wouter 
niet langer in het huis van zijn 
schoonouders wonen en ver-
huisde hij met zijn kinderen - 
vier dochters en een zoon - naar 
het door hem gekochte huis 
Marseille, thans Keizersgracht 
401, dat zijn naam ontleende 
aan een gevelsteen, een stads-
gezicht van Marseille voor-
stellende. Hij hertrouwde met 
Maria van Baarle (1647-1713), 
welk huwelijk kinderloos bleef.
Van de vier dochters noemen 
wij hier Julia (1680-1717), 
die, hoewel getrouwd, de 
merkwaardige gewoonte ont-
wikkelde om - in vermom-
ming - deel te nemen aan het 
Amsterdamse nachtleven:
..........dat Julia sich soo verliep 
dat sy heur niet ontsagh de 
infaamst hoeren en speelhuysen 
selfs des nachts te frequenteren 
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 Gilis II Valckenier (1623 - 1680) door Wallerant Vaillant (Amst. Hist. Mus.) 



en in alles sich schandelyck te 
gedraagen ........ dat des niet-
tegenstaande de selve Julia ter 
plaatse van beter gedragh sich 
veel erger komt aen te stellen, 
zynde sy Julia nu onlangs zater-
dags en zondagsnachts te clocke 
een uyr door seeckere jonge-
lingh ende welcke passeerende 
het steeghje ofte slopje tusschen 
de Zingel en Heerengraft naast 
aen de Boulingsloot ontdekt en 
gevonden in het aller infaamste 
en plugge hoerhuys, genaemt 
de Spelonck, dansende onder de 
pluggen (ruige kerels) en hoe-
ren aenhebbende meyts klede-
ren. Welcke jongeling haer soo 
ver bracht dat hy haer klederen 
weder gaff en des meyts klede-
ren deed uyttrekken, dat daerop 
desselve Julia ende voornoemde 
jongelingh uytgegaen synde, 
sy Julia tegen denselven jon-
gelingh zeide, heb je geen geld 
genoegh als wy daer koomen 
ick sal een briefje teekenen al 
was het van duysent gulden. Dat 
de voorschreven Julia met de 
jongelingh voortgaende door 
de Heysteegh achter de bagijn 
langs door de Kalver straat en 
deselve jongelingh ondertus-
sen hadde gemerckt dat drie of 
vier manspersoonen, die in de 
voornoemde Spelonck met haer 

hadde gedanst haer waeren 
volgende, deselve jongelingh 
verlegen wordende het voorstel 
van Julia om een soopje onder-
wegen te drinken haer toestond 
seggende tegen haer, omtrent 
voor de korpsguarde der ratel-
wacht komende: hier kunnen 
wij een soopje krijgen en klop-
ten daeraen om hem selve en 
haer Julia alsoo in veiligheyt te 
brengen, vragende sy Julia aen 
de jongelingh ‘ íst wel een hoer-
huys?’, die haer daervan verze-
kert hebbende en open gedaen 
zynde tesamen daerin gingen.
Welcke Julia aenstonds de 
sergeant, menende dat het de 
hospes was, om een soopje 
vroeg, dat daerop de corporaal 
te voorschyn komende, haer 
aensprack en haer by haer 
naam noemende, waerover 
sy in groote furie uytvoer niet 
doende als schelden en raasen 
te meer dewyl sy gewaer wert 
dat se gevangen was, roepende 
dat sy van dien jongelingh 
bedrogen was, dat hy haer daer
gebracht hadt, in plaatsche 
van met haer na de Zeedyck te 
gaen, soo als ze affgesproo-
ken waren, dat des anderen 
daeghs daerop de capiteyn 
der ratelwacht met permissie 
van de heer hoofdofficier de 

voornoemde Julia heeft laten 
loopen, werdende affgehaelt 
van seeckere vrouspersoon, dat 
wyders haer suppletor oock ter 
ooren is gekoomen, dat deselve 
Julia oock onlanghs sich opge-
houden heeft gehadt in den 
hoerhuys op de hoeck van de 
Capelsteegh by de Zeedyck...... 
(uit‘Genealogie geslacht 
Valckenier van Jhr. drs H.S. 
van Lennep, d.d. April 1983’).
Er moesten nu wel maatrege-
len genomen worden en haar 
echtgenoot, Rogier van Weert, 
belooft de schepenen Julia 
te synen huyse soodanigh te 
bewaren dat deselve sich niet 
te buyte sal kunnen gaen.
Een jaar later leidde familiebe-
raad er echter toch toe, dat op 
verzoek van haar broer Gillis 
en haar beide zwagers, Julia 
voor de tijd van vier jaar werd 
opgenomen in het “beterhuis’. 
Het einde van deze opname 
heeft Julia echter niet mogen 
meemaken, daar zij reeds in 
1717 kwam te overlijden.

Haar enige broer, Gillis gehe-
ten, is met overtuiging in de 
voetsporen van zijn vader 
getreden. 
Volgens overlevering hield 
hij van het buitenleven en 
betoonde zich een groot voor-
stander van de ‘vetwyjery’. 
Daarover en over de verdere 
lotgevallen van de beide bui-
tenplaatsen Geyn W ensch en 
Landlust zult U meer kunnen 
lezen in het in december te ver-
schijnen nummer 24 van deze 
Kroniek.

Dick Slebos.
Abcoude, Sept. 2006.
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Het gezin van Jan Jelisz. Valckenier en Mary 

Tengnagel met negen kinderen ca. 1560 toege-

schreven aan Cornelis Teunissen (Amst. Hist. 

Mus.) 


