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De familie Van Wickevoort (deel 2) 
 

WIEBE VAN IJKEN 

JOHAN VAN WICKEVOORT 
 
Het overzicht van de voorouders van de Eemnesser tak van de familie Van Wicke-
voort wordt vervolgd met de in 1593 geboren Jan of Johan van Wickevoort. Johan 
was op 26 december 1619 getrouwd met Elisabeth Rulandt de dochter van Pieter 
Rulandt en lakenkoopman van beroep. Uit de bronnen blijkt dat Johan van Wicke-
voort in de jaren tussen 1620 en 1630 belangstelling had voor de handel op de 
Oostzee, hij had zich toegelegd op de handel op Lijfland. (Lijfland was een deel 
van Estland) Samen met zijn zwager Daniel Rulandt vormde hij een compagnie die 
onder meer vlas en bokkenvellen naar de Nederlanden zond. Johan van Wicke-
voort was werkzaam in de stad Pärnu (Pernau) in Estland en werd uiteindelijk een 
burger van de stad. In 1650 deed hij een voorstel voor een werkelijk fantastisch 
plan voor een waterweg tussen Pernau, Dorpat en Pskov. Echter, zijn kanaalpro-
ject viel ver buiten de technische mogelijkheden en financiële middelen van de 
Zweedse regering op dat moment. Er waren gelijktijdige projecten voor de ontwik-
keling van de industrie in de haven die geen ruimte lieten voor nog meer grootse 
ontwikkelingen. 
 
Door de familiecontacten in de hoogste kringen, van met name zijn broer Abra-
ham, schuwde Johan niet om de hoogste instanties in te schakelen als er hulp no-
dig was bij het innen van nog uitstaande vorderingen. In het Algemeen Rijksar-

In het eerste deel van dit artikel zagen we hoe de familie Van 
Wickevoort van Antwerpen naar Amsterdam verhuisde en hoe het 
daar verging met Jan van Wickevoort, zijn zoon Jasper van 
Wickevoort en zijn kleinkinderen Joachim en Abraham van 
Wickevoort. In dit tweede deel volgen we hun broer Johan van 
Wickevoort als hij zich voor de zomers in Baarn gaat vestigen en we 
lezen hoe zijn kinderen Pieter en Joan van Wickevoort een rol gaan 
spelen in het openbare leven van Eemnes. 
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chief wordt een rekest van Johan van Wickevoort bewaard aan de Staten-Generaal 
waarin hij verzoekt om tussenkomst bij de Deense koning om betalingen van vor-
deringen in Denemarken te krijgen. 
 
Johan woonde na het overlijden van zijn vader in 1634 in het huis naast het noor-
der hoekhuis van de Papenburgsteeg in Amsterdam. Johan heeft naar een moge-
lijkheid gezocht om de stad Amsterdam in de zomer te kunnen verlaten en kwam 
uit op een plaats net ten zuiden van Eemnes en ten noorden van de ridderhofstad 
Drakenburg. Hier heeft hij naar alle waarschijnlijkheid een stuk grond kunnen ko-
pen dat of bij Drakenburg of de Jan Swarte hofstede (de eerste boerderij net over 
de grens met Baarn) behoorde en hij heeft hier de buitenplaats Steevliet laten bou-
wen. Op oude kaarten is te zien wanneer dat geweest moet zijn. Een kaart van Lu-
cas Jansz Sinck uit 1619 laat op deze plaats de “Jan Suarten hofste”en de “Jan Suar-
ten steech” zien. Ook de kaart van de provincie Utrecht van Balthasar Florisz. van 
Berckenrode & Henricus Hondius uit 1628 noemt langs de grens tussen Eemnes 
en Baarn de “Jan Zwarte Steech”. De oudste tot op heden gevonden kaart waar de 
Wickevoort-steeg op staat is de kaart van 't Graefschap Holland, in 1647.17 De 
aankoop zal dus mogelijk ergens tussen 1628 en 1647 plaats hebben gevonden. 
De oudste kaart waar Steevliet zelf op te zien is, is de kaart van Ruijsch uit 1662 
(Archief Eemland). Op de kaart staat in het perceel waar het huis Steevliet is gete-
kend de naam “Johan van Wickevoort” geschreven. Tussen een leeg perceel (waar 
eerder de Jan Zwarte hofstee stond) en een perceel grond van [Sr. of Ge] de Langh 
ten noorden van Drakenburgh. De eerste keer dat Johan van Wickevoort zelf ge-
noemd wordt als eigenaar is in een akte van 14 april 1667 als hij een vordering 
die hij heeft bij Bernard van Willingcrot, domdeken van Utrecht, overdraagt aan 
zijn zoon Petrus van Wickevoort.18 
In dat zelfde jaar 1667 geeft Johan van Wickevoort een machtiging aan zijn broer 
Joachim van Wickevoort om voor hem een schuld te innen die hij heeft bij Baron 
Henrick Cronestern te Riga.19 
Vier jaar na het uitbreken van de Noordse Oorlog in 1655, waarin Zweden Koer-
land binnenviel en hertog Jacob Kettler gevangengenomen werd, verloor Koerland 
zijn kolonie Koerlands Gambia aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlan-
den. Koerlands Gambia was een kolonie van Koerland die bestond uit twee forten 
op de oever van de Gambia-rivier en één fort op het eiland Sint Andreas in de 
monding van de rivier.20 
Door zijn connecties in de Oostzee zal Johan van Wickevoort geïnteresseerd ge-
raakt zijn in de handelsmogelijkheden die deze nieuwe kolonie bood. Hij kocht 
dan ook op 28 juli 1657 samen met Pieter van Otteren, Adriaan Brugman en Joost 
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Glimmer van Johan de La Goor een belang in de “Geoctroyeerde Compagnie over 
de negotie op de rivier de Rio Gambia”.21 In opdracht van de compagnie van 
Johan van Wickevoort gaat schipper Hendrick Ouman uit Abcoude met het schip 
“De Moor” in 1659 naar de Rio Gambia “om daarmee te handelen zoveel slaven 
als hij kon krijgen”.22 Helaas loopt de reis niet goed af voor Hendrick Ouman. Hij 
wordt daar vermoord op het eiland Boavista in de rivier de Gambia. Christina van 
Schendel, de weduwe van Hendrick Ouman, spant hiervoor nog een rechtszaak 
tegen Johan van Wickevoort aan.23 In 1661 wordt in het notarieel archief voor het 
laatst melding gemaakt van de handel op Gambia door Johan van Wickevoort.  
 
Johan van Wickevoort was bewindhebber van de kamer Amsterdam en gemachtig-
de van de kamer Groningen van de West Indische Compagnie. Hiernaast was hij 
privé betrokken bij vele bevrachtingen van schepen die onder zijn naam handel-
den, waaronder b.v. het galjootschip “St. Pieter” van schipper Pieter Cornelis Dop 
van Vlieland, dat in 1657 gereed moest worden gemaakt voor een reis van Amster-
dam naar Windau in Koerland.24 
 
Johan van Wickevoort heeft tussen 1650 en 1654 ook nog samen met zijn 
compagnon Francois de Neve met Frederick Plaet uit Wenen gehandeld. Het com-
pagnonschap wordt ontbonden wegens een geschil dat ontstaat als Francois de 
Neve is overleden en zijn weduwe Geertruij Joris de handel wil overdragen aan 
haar zoon Jorge de Neve.25 
 
Er zijn van Johan van Wickevoort geen eigendommen in Eemnes bekend. Op de 
lijsten met grondeigenaren van Eemnes uit 1675 komt de naam Wickevoort niet 
voor.26 
Volgens een notariële verklaring over de afwikkeling van de nalatenschap van Dr. 
Gaspar van Wickevoort, één van de kinderen van Johan van Wickevoort, is hij in 
1678 in Eemnes overleden. Ik neem dan ook niet aan dat hij in Eemnes gewoond 
heeft maar dat hier bedoeld wordt dat hij op Steevliet bij Eemnes is overleden.27 
Johan van Wickevoort is op 14 juli 1678 in de Nieuwe Zijds Kapel in Amsterdam 
begraven. 
 
 
PIETER VAN WICKEVOORT 
 
Pieter van Wickevoort is op 8 februari 1629 gedoopt in de Evangelisch Lutherse 
Kerk in Amsterdam als zoon Jan van Wickevoort en Elisabeth Reeland. Hij trouw-



120 HKE jaargang 33 

Versie: voorstel 
Datum:  27-08-2011 

Stamboom van de familie Van Wickevoort (de Wicquefort). 
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de op 4 maart 1670 met Elisabeth Huydecoper. Elisabeth Huydecoper is op 13 ju-
ni 1638 in Amsterdam gedoopt als dochter van Joan Huydecoper en Maria Croy-
mans. Ze is op 16 december 1703 in Amsterdam begraven. 
 
Pieter van Wickevoort was handelaar in geschut en koopman op Italië en de Le-
vant of "Straetse handelaer", eerst onder de fa. Van Wickevoort & Van de Bloc-
query, daarna onder de fa. Pieter van Wickevoort & Soon; hij werd 20 oktober 
1660 aangesteld tot agent en resident van Mecklenburg-Schwerin en kwam als zo-
danig in augustus 1698 het laatst voor; commissaris van de koning van Zweden 
1669; presiderend bewindhebber der Westindische Compagnie 1674; commissaris 
van de buitenlandvaarders 1680; kapitein der burgerij en regent van het Oude-
mannen- en vrouwengasthuis 1681. 
 
In het begin van de WIC was vastgelegd dat bewindhebbers werden aangesteld 
voor zes jaar. Bij de oprichting van de tweede WIC in 1674 verviel deze regel en 
werden bestuurders in principe voor het leven benoemd. Pieter van Wickevoort 
bleef zodoende zelfs 47 jaar aan het bewind! 
 
Pieter van Wickevoort handelde hiernaast ook op de Oostzee. Op 18 november 
1656 machtigde hij Jan Schivelberd om voor hem zijn zaken waar te nemen in 
Koerland en Libau.28 Eén van de schepen waarmee in zijn opdracht naar de Oost-
zee werd gevaren was “de Hoop” van schipper Jan Siewersen Buijsman van Scher-
merhorn. Dit schip werd in 1660 onder meer gebruikt om rogge vanuit Reval naar 
Amsterdam te varen.29 In 1665 werd dit schip nogmaals genoemd toen Jermias 
Tradel, bij wie Pieter een verzekering voor dit schip had lopen, failliet ging en Pie-
ter de verzekering opzegde en de verzekering elders afsloot. Of dit het zelfde 
schip was als het schip “De Hoop”, dat in 1695 door de Fransen in de Caraïben 
was geconfisceerd, is niet duidelijk. Dit schip werd door de bewindhebbers van de 
Brandenburgse Afrikaanse Compagnie van de Fransen gekocht. Toen het op weg 
naar St. Thomas de haven van Curaçao aandeed werd het door de West-Indische 
Compagnie aangehouden omdat ¼ part van het schip als premie toebehoorde aan 
de matrozen van het schip.  
Pieter van Wickevoort werd hiervoor door de president en bewindhebbers van de 
keurvorstelijk Brandenburgse Afrikaanse Compagnie aansprakelijk gesteld.30 
 
Pieter investeerde in allerlei soorten handel. Op 18 mei 1668 werd hij genoemd 
als reder van het schip “De Lindeboom” dat werd uitgerust om op walvisvaart naar 
Groenland te gaan en de vangst naar Amsterdam te brengen en daar te verkopen.31 
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Op 27 februari 1677 sluit Pieter van Wickevoort een lijfrentecontract af met Davit 
van der Meer, de penningmeester van de W.I.C. voor een bedrag van 25.000 gul-
den op zijn kinderen Jan van Wickevoort, oud 6 jaren, Jacoba Sophie Wickevoort, 
oud 4 jaren en Maria Elisabeth Wickevoort, oud 2 jaren. Kinderen van hem en Eli-
sabeth Huydecoper.32 
 
Pieter van Wickevoort maakte in de periode rond 1692 en van 1703 t/m 1709 deel 
uit van het bestuur van het waterschap van Eemnes-Buitendijk als vertegenwoordi-
ger van de geërfden uit de provincie Holland. Hij vormde samen met de grondei-
genaren uit de provincie Utrecht en de Eemnesser grondeigenaren het bestuur van 
het waterschap van Eemnes-Buitendijk. 

Kaart van Eemnes uit 1647 met de oudste vermelding van de Wickevoort steeg. 
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In 1699 werd hij genoemd in een boedelscheiding toen hij een huis in Abcoude, 
dat hij samen met Jan Peters van Oudenaller (oud-burgemeester van Eemnes-
Buitendijk) in 1699 gekocht had, alleen in eigendom kreeg. Het ging hier om: 
“Een hofstede met berg en schuijr etc. gelegen bij huijs Abcoude groot 32 morgen 
en 61 roeden land”  
 
Het oudste bewijs dat hij in Eemnes gewoond heeft (waarschijnlijk gedurende de 
zomermaanden) komt uit de lijst van huizen die na de overstromingen in 1702 en 
de storm van 1703 verwoest of beschadigd waren. Pieter van Wickevoort werd 
hierin vermeld als de eigenaar van 5 huizen en het kooihuis bij de eendenkooi. Bij 
het huis op de plaats van Wakkerendijk 132 wordt hij zelf als de bewoner ge-
noemd. Dit is de plaats waar later de buitenplaats Eemlust is gebouwd. Vermoede-
lijk was dit er toen nog niet want er wordt aangegeven dat het achterhuis door de 
storm weinig beschadigd is. Het latere huis Eemlust had volgens de toporafische 
kaart van 1832 geen achterhuis. Dit lijkt mij meer de aanduiding voor het stalge-
deelte aan de achterzijde van een grote boerderij met aan de voorzijde een heren-
huis, vergelijkbaar met de boerderij Wakkerendijk 166. In 1711 werd dit huis ge-
noemd als: “Huijsinge, Hoff en Hoffstede en verdere bepotinge en beplantinge in 
Willem Cornelissens erf”. Verder was hij eigenaar van twee huizen op de plaats 
van Wakkerendijk 134 en 136 en de boerderij Wakkerendijk 172 die ook ver-
huurd werden. Ook was hij nog eigenaar van het kooihuis bij de eendenkooi aan 
het einde van de Meentweg ter hoogte van Meentweg 115 en een huis op de 
plaats van Meentweg 109 dat voor 1718 verkocht moest zijn aan Jacob Sijmens uit 
Blaricum. Verder bezat hij nog diverse stukken grond in Eemnes. Pieter heeft op 
15 januari 1712 bij notaris Jacobus Woertman in Utrecht een aanvraag gedepo-
neerd met het verzoek aan de Staten van Utrecht om een testament te mogen op-
maken .Maar er is geen testament van hem gevonden bij notaris Woertman (of een 
van de andere notarissen in Utrecht). Pieter van Wickevoort is op 14 okt. 1721 in 
Amsterdam begraven. 
 
 
JOHAN (JOAN) VAN WICKEVOORT 
 
Een broer van Pieter van Wickevoort was Johannes (of Joan) van Wickevoort. Zijn 
doop heb ik in Amsterdam niet kunnen vinden maar hij was de broer van Elisabeth 
en Catharina van Wickevoort, beiden kinderen van Johan van Wickevoort. Blijk-
baar waren Elisabeth, Catharina en Joan van Wickevoort niet getrouwd en woon-
den ze bij hun vader Johan van Wickevoort in Baarn op Steevliet. In ieder geval 
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maakten ze samen op 1 januari 1685 een testament op waarin ze ieder hun geza-
menlijke goederen vermaken aan de twee langst levenden van de drie.  
“Of anders haere susterste Constantia van Wickevoort, bij alden de selven alsdan 
noch int leeven mochte sijn” 
Ook van deze zuster is geen doop gevonden in Amsterdam. Of de aanduiding 
“susterste” wordt hier niet gebruikt om een zuster aan te geven maar een nicht. Zij 
hadden wel een nicht Constantia van Wickevoort, de dochter van Samuel van 
Wickevoort (de broer van Johan van Wickevoort) en Susanna Schuijt. Mocht geen 
van de hiervoor genoemde erfgenamen meer in leven zijn dan ging de erfenis naar 
de kinderen van hun broeder Pieter van Wickevoort of de kinderen van hun zuster 
Jacoba van Wickevoort. Van Maria Pelt, de weduwe van hun broer Gaspar van 
Wickevoort, wordt expliciet vermeld dat zij: “niet alleen in dien gevalle maar voor 
altijd uijt de comparanten nalatenschap en erfenisse werden uijtgeslooten om re-
denen haerl. daertoe moverende.” 
Er wordt in dit testament helaas geen opgave gedaan van wat hun goederen wa-
ren.33 
 
In de inventaris van het waterschap van Eemnes-Buitendijk wordt Johan van Wick-
evoort Schout van Eemnes genoemd. Ik heb echter in geen van de stukken waar 
zijn naam in genoemd wordt de aanduiding schout kunnen vinden. Wel was hij 
gadermeester van Eemnes-Buitendijk in de periode van 1686 t/m 1693. Vaak was 
de functie van gadermeester gecombineerd met die van Schout maar in deze peri-
ode werden taken van de schout in Eemnes waargenomen door P. Michelet, maar-
schalk van Eemland. 
 
In 1686 heeft Johan van Wickevoort als gadermeester van de oudschildgelden een 
register gemaakt van alle grondeigenaren in Eemnes-Buitendijk. In dit register ston-
den veel grondeigenaren voor een groter landbezit geregistreerd dan volgens de 
gegevens uit het oude register van 1599 had moeten geschieden. Hierdoor werd er 
meer aan gelden ontvangen dan er aan de Staten van Utrecht werd afgedragen. 
Hier is nog jaren over te doen geweest omdat de overschotten verdeeld moesten 
worden tussen het gerecht en het waterschap van Eemnes. Dit omdat de teruggave 
van de overschotten aan de individuele belastingplichtigen, door gebrek aan be-
trouwbare gegevens, niet mogelijk was. (De oude registers waren op onverklaarba-
re wijze verdwenen!) In 1690 heeft Wickevoort opnieuw een legger gemaakt met 
gebruikmaking van de gegevens van het oude bij de Staten van Utrecht bewaard 
gebleven register uit 1599, maar hiermee was de kwestie van de overschotten nog 
niet opgelost. In 1704 heeft de toenmalige schout Willem Verweij nogmaals een 
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Kaart van Ruijsch uit 1662 waarop de buitenplaats Steevliet en de eigenaar “Johan van 
Wickevoort” staan vermeld. 

nieuw register aangelegd (ook weer met gebruikmaking van het register uit 1599) 
waarmee er eindelijk een einde kwam aan de onduidelijkheid over de belastingin-
ning.  
 
Ondanks het feit dat Joan uit een zeer gefortuneerde familie afkomstig was, is hij 
zelf waarschijnlijk niet rijk geweest. Hij woonde wel op de buitenplaats Steevliet 
in Baarn maar die was maar voor één vijfde deel zijn eigendom. Over de afwikke-
ling van de erfenis van zijn ouders Johan van Wickevoort (1593–1678) en Elisa-
beth Reland (1600–1664) zijn, volgens een aantekening in het notarieel archief in 
Amsterdam, nog vele processen gevoerd. Dit sleepte zich 40 jaar voort tot aan  
20 september 1718! Toen werd er uiteindelijk een regeling getroffen met de nog in 
leven zijnde erfgenamen. Als in de tussentijd de boedel onverdeeld is gebleven 
dan heeft van de kinderen alleen Pieter van Wickevoort op zijn oude dag (hij was 
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in 1718 al 89 jaar oud) nog mee mogen maken dat de bezittingen van zijn vader 
te gelde konden worden gemaakt. Joan en zijn zusters Elisabeth en Catharina heb-
ben hier dus waarschijnlijk geen inkomsten aan kunnen ontlenen.  
 
Mogelijk dat op 25 november 1719 de verkoop van het huis “De Rijsel uithangend 
Kleine Wolf” in de Warmoesstraat in Amsterdam door de erven van Joachim van 
Wickevoort aan Willem Henskes hiermee verband hield. Dit huis was op 3 april 
1598 door zijn vader Jasper van Wickevoort gekocht van Jan Braemsz als het huis 
en erf genaamd “De Kleine Wolf” aan de Warmoesstraat, Oudezijds Kerkstraat. 
Omdat Joachim geen kinderen had, was zijn broer Johan één van de erfgenamen 
en zal ook dit huis een deel van zijn onverdeelde boedel zijn geweest en kon het 
pas na 1718 worden verkocht.  
 
Dit zou de reden kunnen zijn geweest waarom Joan van Wickevoort in de verlei-
ding was gekomen om zich de door hem als gemeenteontvanger geïnde belastin-
gen onrechtmatig toe te eigenen. 
 
In 1692 diende er een zaak voor de Staten van Utrecht waarin de advocaten van 
de predikant en kerkmeesters van de kerk van Eemnes-Binnendijk Johan van Wick-
evoort er van beschuldigden een overschot van 10 stuivers per morgen van het 
morgengeld voor zichzelf te hebben gehouden. 
 
Hij schrijft hier op 18 juli 1692 zelf over: 

 

“Op basis van boosaardige vooringenomenheid en kwade voorwendselen had-
den de staten van Utrecht getracht zodanige invloed uit te oefenen  op de ge-
committeerde geërfden en het gerecht dat ze van hun juiste inzicht zouden 
werden onthouden. Ook ten aanzien van mijn laatst afgesloten rekening. Ik 
voel mij beledigt  alsof ik het overschot aan geld tot mijn voordeel getracht had 
te behouden. Ik ben hiervoor speciaal naar Utrecht gereisd en heb het tegen-
deel aangetoond.  
 
De15e augustus met toestemming van enige van de gecommitteerde geërfden 
om welwillend gelegenheid te mogen hebben om met enige van de heren van 
de rekenkamer te mogen spreken ten aangaande het overschot van de reële en 
personele 10 stuivers per morgen die ten behoeve van het algemeen belang 
werden ingevorderd. Om de heren van de hoedanigheid van de zaak en het 
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De zaak lijkt hiermee opgelost en hij dient bij de gemeente een rekening in voor 
de gemaakte reiskosten naar Utrecht voor een totaal van vierennegentig gulden ne-
genentwintig stuivers en zestien centen! In 1693 dient hij ook nog een declaratie 
in bij het waterschap van Eemnes Buitendijk voor zijn werk in de regeling van de 
kwestie die was ontstaan tussen het Gerecht van Eemnes en het waterschap nadat 
er bij het innen van het morgengeld geld was overgebleven. Later bleek dat hij de 
kwestie had opgelost door een deel van het geld in zijn eigen zak te steken!  
 
In 1694 diende Joan van Wickevoort bij het bestuur van Eemnes-Buitendijk nog 
een declaratie in van 73 gulden en 10 stuivers voor 35 dagen werk dat hij in 1690 
gehad heeft aan het maken van de nieuwe legger: “relatief tot de legger van 1599, 
met grooten arbijt en moijelijckhijt bij mijn langhduijrende sieckte aen mijn huijs”   
Het stuk is gebonden en gezegeld met twee kleine lakzegels die bij nauwkeurige 
bestudering een afdruk laten zien van een zegelring met een familiewapen. Dit 
komt overeen met het familiewapen dat rechts boven op een schilderij van zijn 
oom Abraham van Wickevoort te zien is. Hij ondertekende met: “Joan van Wicke-
voort”.34 

 

doel van de gecommitteerden en het gerecht te berichten. Waarvan present 
advocaat Cornelis de Wijs en de heer stadhouder Pieter Michelet ten aanzien 
van het eerder genoemde. Aan extra kosten betaald: 39 gulden, 10 stuivers en 
8 cent. 
 
De 3e september naar Utrecht gereisd wegens dit overschot omdat de heren 
hun goedkeuring hebben gegeven aan het onderling akkoord wat tussen de  
gecommitteerde geërfden en het gerecht met mij is gemaakt. De zaak aan  
Mr. Cornelis de Wijs toevertrouwd. Hebben al advies van de rekenkamer ver-
kregen en de 10e september weer vertrokken. 
 
Op 20 oktober ben ik na een schriftelijk verzoek van de rekenkamer van 
Utrecht opnieuw naar Utrecht gereisd omdat de heren mij nog eens zelf wilden 
spreken  wegens het overschot aan geld van 10 stuivers per morgen. Ik ben 
daar met Mr. Cornelis de Wijs in de rekenkamer geweest en de heren van alles 
naar hun genoegen opening van zaken gegeven.” 
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Uit de rekeningen van het dorpsgerecht 
van Eemnes-Buitendijk valt op te ma-
ken dat Joan van Wickevoort tussen 
1697 en 1698 moet zijn overleden. Op 
23 augustus 1697 werd de laatste ont-
vangst van Joan van Wickevoort geno-
teerd. De volgende rekening van 4 au-
gustus 1698 stond op naam van Johan 
Pelt.35 Na het overlijden van Joan van 
Wickevoort in 1698 werd er bij het ge-
recht van Eemnes-Buiten een taxatie 
van zijn eigendommen gedaan ten be-
hoeve van het betalen van de z.g.n. 20e 
penning: 
 
 “Ten versoeke van de collaterale erffgenamen van de Hr. Joan van Wickevoort  
zaliger geestimeert: Een vijffde part in een huijs en hoffstede mette hof ende 
boomgaert ende ontrent 35 morgen lands daer aen behorende. Geestimeert op de 
somme van ƒ 2000-00-00”. 
 
Blijkbaar bestonden zijn volledige bezittingen uit 1/5 deel van de bovengenoemde 
hofstede. Ik neem aan dat het hier ging over de buitenplaats ‘Steevliet” in Baarn. 
De overige vier delen waren dan eigendom van zijn nog in leven zijnde broer en 
zusters.35 De datum van het overlijden van Joan van Wickevoort is niet gevonden. 
 
Na het overlijden van Joan van Wickevoort sleept de kwestie van de verrekening 
van de teveel geïnde belastingen nog jaren voort. Alleen zijn het dan Elisabeth en 
Catharina van Wickevoort die als de zusters en erfgenamen van Joan van Wicke-
voort aansprakelijk gesteld worden voor het terugbetalen van de tegoeden. Na het 
overlijden van Elisabeth van Wickevoort rond 1707 blijft Catharina over als verant-

Lakzegel van Joan van Wickevoort 
De handtekening van de Eemnesser gader-
meester Joan van Wickevoort 
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woordelijke erfgenaam. Ze besluit om de hulp in te schakelen van de schout Wil-
lem Verweij die op 21 september 1707 werd gemachtigd door Catharina van  
Wickevoort om voor haar de zaken waar te nemen die zij als erfgenaam van haar 
broer Joan van Wickevoort op zich had genomen in zake de processen die nog ge-
voerd werden over de gadering van het morgengeld. 
In 1709 besloten ook het dorpsgerecht en waterschap van Eemnes Binnendijk de 
erfgenamen van Joan van Wickevoort voor het gerecht te dagen. Dit omdat meer-
dere aanmaningen door de schout Willem Verweij nog niet tot het gewenste resul-
taat hadden geleid, waarbij het hier niet alleen ging om de terugbetaling van de 
morgengelden die Joan buiten zijn rekeningen had gehouden, maar ook om ver-
antwoording af te leggen over het innen van de huisgelden en wat aan oudschild-
geld meer door hem was ontvangen dan aan de Staten van Utrecht was afgedra-
gen.36 Bijzonder was wel de rol van de schout Willem Verweij die hier blijkbaar 
door beide partijen werd ingeschakeld. 
 
Pas in 1720 ontving de toenmalige schout Willem Verweij eindelijk van de erfge-
namen het overschot van de 10 stuivers per morgen over de jaren 1686 t/m 1693, 
die Joan van Wickevoort nooit in zijn rekeningen verantwoord had. Dit zal Pieter 
van Wickevoort zijn geweest, die tot op dat moment nog niet aansprakelijk was 
gesteld omdat  in het testament van 1 januari 1685 Elisabeth en Catharina de erfge-
namen waren van Joan van Wickevoort en hun broer Pieter van Wickevoort pas in 
tweede instantie als erfgenaam werd aangemerkt. Volgens een ongedateerde speci-
ficatie in het archief van Eemnes van de: “Balans van de rekeninge met de erfgena-
men van de Heer Johan van Wickevoort gesloten” betrof het hier een bedrag van  
6100 gulden 2 stuivers en 14 penningen! Dit vertegenwoordigde toen meer dan 
de helft van de waarde van de buitenplaats Steevliet.37 
 
Uit het resolutieboek van Baarn blijkt dat Catharina van Wickevoort als zuster en 
erfgenaam van Joan van Wickevoort ook nog in een proces met de gemeente 
Baarn verwikkeld is geweest. Het proces ging over de afdracht van 4881 gulden 
aan gadering van de personele ongelden die haar broeder Joan van Wickevoort sa-
liger als gadermeester van Baarn nog aan het dorpsgerecht schuldig was.38 
 
Omdat Catharina van Wickevoort onvoldoende geld had om haar schulden te vol-
doen werd na haar overlijden in 1711 op 8 maart 1713 haar inboedel geveild door 
de schout van Baarn. De opbrengst was 1047 gulden en 10 stuivers. Een aantal 
spullen op de veiling werd gekocht door de heer Van Wickevoort. Hier kan alleen 
maar haar broer Pieter van Wickevoort mee bedoeld zijn. Deze veiling geeft een 
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aardige indruk van de meubilering van het huis Steevliet. Er werden verschillende 
schilderijen verkocht waaronder één van de schilder J. Stael (verkocht aan Pieter 
van Wickevoort), twee portretten van koning Carel en de Koningin, een portret van 
Willem de Eerste (verkocht aan Willem Verweij), twee schilderijtjes van een staan-
de en drinkende boer, en verder nog 20 portretschilderijen, twee prentjes en vier 
landkaarten. De “Caert van Eemland” werd verkocht aan de heer Cramer 
(secretaris van Eemnes) Ook nog een aantal koperen ketels en een distilleerketel 
met een distilleerslang, Engelse borden, een “spuijg en tee potje”. Twee pistolen 
en twee degens werden verkocht aan Gijsbert Sas Heeck en een degen en een ca-
rabijn aan de heer Smout. Het duurste van de veiling is “een ledicant met een 

Het huis Wakkerendijk 132 op de plaats van de vroegere buitenplaats “Eemlust” 
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blauw lakens behangen”, dat voor 60 gulden verkocht werd aan de heer Cramer 
en “Een slag horlogie” dat maar liefst 24 gulden opbrengt! “Een rustbank met 
groen bekleed”,”twee rode gordijnen” en “vier rode trijpe stoelen” zullen de salon 
gesierd hebben . Al met al een inrichting zoals je die kunt verwachten in een 18e 
eeuws buitenhuis van een Amsterdamse handelsfamilie.39 

 
 
JOHAN (JAN) VAN WICKEVOORT 
 
Jan van Wickevoort was de oudste en enige zoon van Pieter van Wickevoort. Hij 
is op 30 november 1670 in Amsterdam gedoopt. Van hem zijn niet veel sporen in 
de archieven achtergebleven. Hij was niet getrouwd en het is niet duidelijk wat 
voor werk hij deed. Wel had hij vele stukken grond in de Eemnesser polder in ei-
gendom en was hij misschien in staat om van de opbrengst hiervan te kunnen le-
ven. Jan van Wickevoort is op 24 juli 1711 begraven in de Nieuwe Zijds Kapel in 
Amsterdam. Na zijn overlijden werd er op 7 oktober 1711 een taxatie opgemaakt 
van zijn eigendommen ten behoeve van de inning van de 20e penning.40 Dit over-
zicht geeft een duidelijk inzicht in de geschiedenis van een deel van de eigendom-
men van de familie Van Wickevoort in Eemnes. Het belangrijkste deel van zijn 
boedel bestaat uit een aantal erven met huizen die voor 1/6 deel zijn eigendom 
waren. Dit kan verklaard worden als volgt:  
 
Als deze erven oorspronkelijk eigendom waren van zijn moeder Elisabeth Huyde-
coper van Maarsseveen en zijn vader Pieter van Wickevoort en zijn vrouw geen 
huwelijks voorwaarden hadden opgemaakt, en als er na het overlijden van Elisa-
beth in 1703 geen boedelscheiding geweest is, dan was haar man Pieter van  
Wickevoort voor de ene helft erfgenaam van haar boedel en is de andere helft naar 
evenredigheid verdeeld onder de drie kinderen. Hierdoor was Jan van Wickevoort 
eigenaar geworden van 1/6 deel van de onverdeelde boedel. Na het overlijden 
van Jan van Wickevoort in 1711 vervalt zijn erfdeel (hij was niet getrouwd) en gaat 
dit weer terug maar zijn vader. We zien dan ook dat zijn vader Pieter van Wicke-
voort als eigenaar staat vermeld in de manualen van het oudschildgeld van 1716. 
De genoemde eigendommen zijn een vijftal huizen met grond op de plaats van 
Wakkerendijk 134, 136 en 172, Meentweg 109, en het huis en erf op Wakkeren-
dijk 132. Dit laatste huis is de plaats van de latere buitenplaats Eemlust en wordt 
op dat moment bewoond door zijn vader Pieter van Wickevoort. Verder nog 30 
verschilende stukken grond verdeeld over de polders van Eemnes Buiten en 2¼ 
akker te Veen in Evert Wouters Erf in Eemnes Binnen. 
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Pieter van Wickevoort had ook nog twee dochters. Jacoba Sophia van Wickevoort, 
die getrouwd was met Henry Samuel Crommelin en Maria Elisabeth van Wicke-
voort en haar man Abraham Beck.  Abraham Beck is voor zijn overlijden op 31 ok-
tober  1710 nog een korte tijd gouverneur van Curaçao geweest. Hij volgde daar 
zijn  broer Jacob Beck op. Helaas heeft dat maar kort mogen duren. Want binnen 
twee jaar nadat hij daar geïnstalleerd was, is hij al komen te overlijden. 
Met het overlijden van Pieter van Wickevoort in 1721 sterft de naam van de Am-
sterdamse tak van de familie Van Wickevoort uit. Eén van de kleinkinderen van 
Pieter van Wickevoort, de zoon van zijn dochter  Jacoba Sophia van Wickevoort, 
die getrouwd was met Henry Samuel Crommelin, gaat zich dan Jan van Wicke-
voort-Crommelin noemen. 
 
 
NOTEN 
 
(alle notarissen te Amsterdam, tenzij anders vermeld) 
 
17. kaart van 't Graefschap Holland, in 1647 gemaakt en uitgegeven in Amsterdam door Jacob Aertsz 

Colom. (Unversiteits bibliotheek Amsterdam) 
18. Archief Utrecht, notaris H. Vijandt U78a1, aktenummer 4   d.d. 14-04-1667 
19. Archief Utrecht, notrais H. Vijandt U078A001, aktenummer 1 d.d. 28-03-1667 
20.  Het Hertogdom Koerland en Semgallen was een hertogdom dat bestond van 1562 tot 1795 in de 

Baltische regio als vazalstaat van het Grootvorstendom Litouwen en later van het Pools-Litouwse 
Gemenebest. Gambia werd vanaf 4 februari 1659 bezet door Nederland en na 1661 door de Engel-
sen, die Sint Andreas hernoemden tot James Island en Fort Jacob tot Fort James. Op 17 november 
1664 droeg Koerland formeel zijn bezittingen in Gambia over aan Engeland. 

21. Not. J. van de Ven  1122-106 en 114 d.d. 02-08-1657 en d.d. 03-08-1657 
22. Not. F. Uyttenbogaert 1905-9 d.d. 30-07-1659 
23. Not. F. Uyttenbogaert 1905-338, 339 d.d. 20-10-1659 
24. Not. C. v.d. Hoop  2548-117 d.d. 15-02-1657 
25. Not. Joachim Tielemans 2115-264  d.d. 11-11-1654 

en Not. J. van de Ven 1121-274 d.d. 15-06-1657 
26. Lijst met grondeigenaren in Eemnes 1675 –  archief no: ???? 
27. Not. D. van der Goe  4135-183 d.d. 13-09-1688 
28.  Not. P. de Barij  1706B-1315 d.d. 18-11-1656 

Libau is een stad in het zuidwesten van Letland, de voornaamste stad van het landsdeel Koerland 
en de op twee na grootste van Letland. 

29. Not. P. van Buytene 2793-294,295 d.d. 02-10-1660 
30. Not. Jan Schrick 3649-1-9 d.d. 27-09-1695 
31. Not. Pieter van Buytne 2797-500 d.d. 18-06-1668 
32. Not. St. Pelgrom 4766-44-53 d.d. 27-02-1677 
33. Not. W. Zwaerdecroon, Utrecht U080a008, akte: 150  d.d. 01-01-1685 
34. Oud Archief Eemnes (OAE) 1001-27 zonder datum (ca. 1695) 
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Er is een grafsteen bekend van de familie van Wickevoort in de Sint-Jan te ’s Hertogenbosch met 
een vergelijkbaar familiewapen waar een omschrijving van wordt gegeven: “Gedeeld, onder in zil-
ver drie groene klaverbladen, en boven een blauw schildhoofd met een gouden gekroonde gaande 
leeuw”  

35. Oud Archief Eemnes (OAE) 1001-636 registers van de 20e penning  d.d. 05-09-1698 (Baarn) 
De 20e penning was een belasting van 5% die van erfgenamen werd geheven over onroerende 
goederen, obligatiën en rentebrieven. Het hier gegeven citaat is de volledige tekst van deze in-
schrijving. 

36. OAE 1001-69 resolutieboek van het dorpsgerecht van Eemnes-Binendijk blz. 108 en 110 
37. OAE 1001-27 zonder datum  (eind 17e eeuw) 
38. Dorpsgerecht Baarn no: 400-1, blz. 84 -85 d.d. 30-08-1703 
39. Not. J. van den Doorslag, Utrecht U139b001, akte: 9 d.d. 08-03-1713 

trijp = een flueelachtige uit wol vervaardigde stof die vooral voor de bekleding van stoelen wordt 
gebruikt. 

40. OAE 1001-636 registers van de 20e penning  d.d. 07-10-1711 
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