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Het vergeten huis Royestein te Cothen:
Historie, eigenaren en bewoners (ca 1400 - ca 1950)
Zuidoost-Utrecht telde ooit drie aanzienlijke
buitenplaatsen met de naam Royestein of een
variant daarvan. De huizen stonden in de dorpen Amerongen, Cothen en Nederlangbroek tot
ze alle drie in de 19de eeuw hun waarde voor
de toenmalige eigenaren verloren en werden
gesloopt. Slechts enkele veld- en boerderijnamen herinneren nu nog aan hun bestaan. In
juni 2010 beschreef ik de geschiedenis van het
Langbroekse huis Rhodesteyn. 1 Voor 2012
staat een artikel over Rodenstein in Amerongen
op stapel.

Het huis Royestein
De oudste van de drie huizen was Royestein
aan de Dwarsdijk in Cothen. Over dit huis is
nauwelijks gepubliceerd en het lijkt dan ook,
in vergelijking met bijvoorbeeld het bekende
kasteel Rhijnestein, een beetje een vergeten
huis uit de Cothense geschiedenis. Slechts de
naam ‘Rhodesteijn’ van een boerderij aan de
Hoeksedijk in Cothen verwijst naar het vroegere goed Royestein. Toch bleken er uiteindelijk
genoeg historische bronnen te vinden om de
geschiedenis van dit huis en zijn eigenaren en
bewoners uit de vergetelheid te halen.
Voor het huis en bijbehorend goed zijn in de
loop der eeuwen een aantal varianten op de
naam Royestein gebruikt. Omdat Royestein het
meest voorkomt in de geraadpleegde bronnen
is in dit artikel voor die naam gekozen.2
Het goed is steeds bezit geweest van katholieke
instellingen en later katholieke eigenaren, te
weten de families Van Cordenoort, Van der
Burch, Schadé en De Wijkerslooth de Rooye
steyn. Een vergelijkbare situatie deed zich voor
bij het Langbroekse Rhodesteyn.3
Bij archeologisch onderzoek op de plaats waar
Royestein ooit heeft gestaan, zijn overblijfselen
van een laat-middeleeuws kasteel gevonden.4
Volgens Dekker dateert de oudst bekende vermelding van een steenhuis genaamd ‘Rodensteyne’ te Cothen uit 1422.5 Dit omgrachte,
stenen huis stond in het gerecht Cothen op een
strategische plaats aan de Wijkersloot; namelijk
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daar waar deze aansloot op de Dwarsdijk [de
tegenwoordige Hoeksedijk/Smidsdijk]. Door
zijn ligging beheerste Royestein de westelijke
toegang tot de Wijkersloot en daarmee een van
de toegangswegen tot Wijk bij Duurstede. Het
huis was gebouwd op tijnsplichtig land van
de Dom en had ooit wellicht, evenals de aan
de Wijkersloot gelegen omgrachte hofstede de
Vogelpoel, de functie van een soort ‘voorwerk’
voor de bisschoppelijke Nederhof in Wijk bij
Duurstede.6 Wat in elk geval opvalt, is het feit
dat de onderlinge afstanden tussen de Nederhof,
de Vogelpoel en Royestein vrijwel gelijk zijn en
elk ongeveer ‘een half uur gaans’ bedragen.
Over het huis zelf is helaas niet zoveel bekend.
In 1442 was Royestein eigendom van het Barbaragasthuis te Utrecht en werd het omschreven als ‘4 morgen land van het gasthuis met
een huis, genaamd Rodensteyn, te Cothen’.7
Het register van de lenen en tijnsen van de
Domproosdij omschreef Royestein in 1507 als
vier morgen land met huizing en toebehoren,
genaamd Rodestein, gelegen in Cothen.8 De
website Kastelen en Buitenplaatsen vermeldt dat
Royestein in 1609 erkend werd als ridderhofstad en omschreven werd als: ‘Aen de Dwersdijck een steenen camer Royestein genaemt
Roijestein’.9 Als eigenaar van deze ‘camer’ of
dit ‘lusthuis’ werd ‘Nicolas van Cordenoert’
genoemd. De bewering dat Royestein als ridderhofstad werd erkend, lijkt niet juist omdat
Royestein niet voorkomt op de officiële lijsten
van erkende ridderhofsteden in Utrecht.10 De
lijst uit 1609 betrof overigens een opsomming
van ridderhofsteden én andere belangrijke huizen; dus niet alleen ridderhofsteden.
Toen in 1645 het testament van de toenma-

* Ing. G.B.H. van Woudenberg (1941) studeerde
bosbouw en landschapsarchitectuur en is deskundige op het gebied van het internationaal toerisme.
Sinds 1990 doet hij genealogisch en historisch
onderzoek en publiceert hij daarover.
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Tekening van het huis Royestein aan de Dwarsdijk in Cothen uit circa 1665 (anoniem, zwart krijt, pen in bruin,
penseel in grijs; HUA, TA 1119-10)

lige eigenaresse, Lamberta van Cordenoort,
werd geopend was er sprake van een prelegaat betreffende ‘de huysinge Roodesteyn met
bouhuys, zyn plantagie en bepotinge daarop
staen’.11
Er was tot dusver (zie hierna, p. 3-5) slechts
één tekening van het huis Royestein bekend.12
Deze dateert uit circa 1665. Daarop is Royestein
afgebeeld als een waterburcht, direct omgeven
door een gracht. Via een smalle brug was het
huis verbonden met een ‘voorburcht’ waarop
een bouwhuis, schuur en berg annex duifhuis
waren gebouwd. De voorburcht was via een
brug en een poortgebouw met duivenzolder
verbonden met de buitenwereld. Ondanks de
zijvleugel aan het huis is het niet moeilijk om
in het gebouw een voormalige woontoren te
zien zoals die in het Kromme-Rijngebied veelvuldig voorkwam.
In de periode dat Royestein in het bezit was van
de familie Van der Burch zijn er grote reparaties verricht aan het huis en het bouwhuis.
Vermoedelijk was dit in de periode 1660-1671.
In 1671 lieten vrouwe Anna Christina van der
Burch, weduwe en boedelhoudster van jonker
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Peter van der Burch, als moeder en voogd
van haar twee onmondige kinderen, alsmede
jonker Willem van der Burch, als voogd over
dezelfde onmondige kinderen, de meerwaarde
schatten voor de ‘timmeringe geschiet’ aan het
‘huys Rodesteyn en het bouwhuys alsmede het
vervallen backhuys’.13 Het hoge bedrag van de
geschatte meerwaarde, 3.150 gulden, geeft aan
dat er omvangrijke reparaties waren uitgevoerd. Het zou kunnen dat de 17de-eeuwse
tekening gemaakt is naar aanleiding van deze
herstelwerkzaamheden.
Een uit 1739 daterend pachtcontract geeft
een indruk hoe het bij Royestein behorende
voorterrein er toen ongeveer uitzag. Het
omvatte ‘het bouwhuijs, berg en schuur, de
duijvevlucht op het bakhuijs, [….] de appel- en
nooteboomen op het voorplijn tot aan de heere
verhuerders hof …’.14 De in 1772 verschenen
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden
beschreef Royestein als volgt: ‘Men vindt nog
in dit Geregt [Cothen], een half uur gaans
van de Lek, en even zo ver van Wyk te Duurstede, tegen over Kuilenburg, eene lustplaats,
Rojestein, die onlangs verbeterd is, en in zyne

graften ligt’. 15 Uit die beschrijving is af te leiden
dat Royestein ook in de 18de eeuw werd opgeknapt. Dat zou dan gedaan moeten zijn door de
toenmalige eigenaren, de familie Schadé.
Opvallend is dat de burgemeester van Cothen
in zijn antwoorden op de, in 1815 aan alle
gemeenten rondgestuurde, vragenlijst van
het Departement van Oorlog aangaf dat er
in Cothen en Dwarsdijk geen buitenplaatsen
aanwezig waren. Dus Royestein en Rhijnestein
werden niet aangemeld.16 Een paar jaar later, in
1820, echter vermeldde het boekje Aardrijks- en
geschiedkundige beschrijving der provincie Utrecht
over Cothen ondermeer: ‘De lustplaatsen
Rijnestein en Rojestein, behooren onder deze
gemeente.’17
Op de kadastrale kaart van 1832 zijn zowel het
huis Royestein met zijn gracht als het bouwhuis
met de schuur en berg aangegeven. Het goed
Royestein bestond toen nog uit acht kadastrale
percelen, gelegen in de gemeente Cothen, sectie C, zoals in de onderstaande tabel is te lezen.
Ten tijde van de eerste kadastrale opname,
waarschijnlijk in de periode 1810-1820, was
het grote perceel grond blijkbaar in gebruik als
bouwland. In de eeuwen daarvoor werd het
meestal omschreven als boomgaard. Ook later,
zeker sinds het midden van de 19de eeuw en in
de 20ste eeuw werd het perceel weer gebruikt
als boomgaard.
Interessant is de kadastrale oppervlakte van
de huisplaats van het huis Royestein. Deze is
117 m2 en op de kadastrale tekening ongeveer
8 x 15 meter. Deze maten kloppen aardig met
het huis zoals het is weergegeven op de tekening uit 1665.
In 1854 blijkt het goed sterk vervallen en werd
het herenhuis door arbeiders bewoond.18 De
topografische kaart van 1864 en de bekende
Gemeente-atlas van Nederland (J. Kuyper, 1865-

Kaart van het huis Royestein ca 1832 (G.W.J. van
Omme, 2011)

1870) vermelden het huis Royestein nog wel.
De realiteit haalde de kartering echter in want
het bouwhuis werd volgens de kadastrale gegevens van de gemeente Cothen in 1866 geamoveerd of gesloopt. Het huis Royestein zelf werd
in 1871 afgebroken.19
Op het moment dat dit artikel werd opgemaakt
voor de drukker, dook een tot nu toe onbekende tekening van het huis uit 1856 op. Deze
tekening, die zich in een particuliere collectie

Kadastraal nummer	Oppervlakte in ha	Omschrijving
127
0.06.20
Laan als bouwland (laan van Royestein)
128
0.11.00
Water als bouwland
129
0.01.17	Huisplaats (huis Royestein)
130
0.10.00	Tuin
131
0.11.10	Boomgaard en schuur als boomgaard
132
0.12.30	Huis, schuur, berg en plaats (bouwhuis)
133
4.24.30	Bouwland
134
0.15.10
Weg
Het goed Royestein in kadastrale percelen anno 1832
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bevindt, is gemaakt door J. van den Berg en is
voorzien van het onderschrift ‘Royestein b/d
Dwarsdijk 1856’.
De tekening bevestigt het beeld van het huis
Royestein in staat van verval (zie de afbeelding). Over deze verrassende vondst en over
twee, tot dusver eveneens onbekende, tekeningen van het Langbroekse Rhodesteyn uit
1855 van dezelfde J. van den Berg, zal later een
stukje in dit tijdschrift verschijnen (de redactie).

de Broederschap van het Sint Barbara- en Sint
Laurensgasthuis te Utrecht.20 Men gaf het land
en het huis in erfpacht uit. De namen van twee
erfpachters zijn bekend. In 1452 verklaarde
Evert Heynricssoen dat hij wegens wanbetaling
van de erfpachtcanon geen rechten meer op de
erfpacht van dit perceel kon doen gelden. En
in 1470 verklaarde Gheryt Johan Dircxsoenssoen dat hij afstand deed van zijn rechten op de
erfpacht van het genoemde land.

Bewoners/gebruikers in de 15de eeuw

Volgens de vermelding van een belending in
het leenregister van de heren en graven van
Culemborg was de hofstede Royestein in 1478
in het bezit van Herman van Vuilkop, waarschijnlijk een nazaat van de familie Van Vuilkop

Gedurende een groot deel van de 15de eeuw
was het huis genaamd ‘Rodensteyn’ te Cothen,
samen met vier morgen land eigendom van

Royestein (Rodestein) op het kaartje van de gemeente Cothen uit 1865-1870 door J. Kuyper (RHCZOU, THA
Cothen (236))
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Het in verval verkerende huis Royestein bij de Dwarsdijk in Cothen op een tekening door J. van den Berg uit
1856 (potlood, 27x24 cm, Particuliere collectie, foto Winfried Leeman, 2011)

die rond 1400 eigenaar was van de Schalkwijkse ridderhofstad Vuijlcoop.21 Maar enkele jaren
later bleek bisschop David van Bourgondië
eigenaar te zijn van Royestein.22 Op 4 april
1482 machtigde bisschop David zijn deurwaarder Gerloff van Meaux van Vorsseler om zijn
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goed ‘Roedesteyn’ met toebehoren in lijftocht
[vruchtgebruik] te geven aan zijn voormalige
keukenmeester en rentmeester Jacop van Maubeuge en diens vrouw Adriana, dochter van
Claes Folpertssoen.23 Daarna moest het goed,
voor de gerechten van Werkhoven en Cothen,
het kromme-rijngebied



in eigendom worden overgedragen aan Johan
van Rodensteyn, zoon van genoemde Adriana.
Een dag later schold bisschop David aan Jacop
van Maubeuge een schuld van omstreeks 1300
Rijnse guldens kwijt.24 Als redenen voor de
kwijtschelding werden vermeld: diens vele kinderen en de tegenspoed die Jacop had gekend.
Opvallend is dat bisschop David twee jaar eerder, in 1480, de voogdij over twee kinderen, genaamd Jacob en Johan van Roensteyn, opdroeg
aan zijn deurwaarder Gerloff van Meaux van
Vorsseler.25 Deze voogdij werd in 1486 overgedragen aan het Regulierenklooster op de St.
Agnietenberg te Zwolle.26 Deze feiten kunnen
volgens mij slechts tot de conclusies leiden dat
bisschop David het goed Royestein schonk aan
zijn onwettige zoon Johan, verwekt bij Adriana
Claesdr Folperstsoen. En dat hij Jacob, zijn andere, eveneens bij Adriana verwekte, onwettige
zoon, als broeder onderbracht in het hiervoor
genoemde klooster Agnietenberg te Zwolle.27
Om het klooster gunstig te stemmen, schonk
bisschop David het een altaar ‘omme goidswille
end sonderlinge gonsten wij hebbende zijn
tot broeder Jacob van Royensteyn’. Interessant is dat dit klooster bekend werd omdat de
beroemde rooms-katholieke priester, kanunnik,
schrijver, kopiist en mysticus Thomas á Kempis
(ca 1380-1471) er het grootste deel van zijn
leven doorbracht.
Volgens het tijnsregister van de Domproosdij
werd Royestein aan het begin van de 16de
eeuw gebruikt door Cornelis van Royestein
Jacobsz.28 Deze Cornelis werd ook genoemd
Cornelis Jacobsz van Maubeuge. Maar in 1498
werd hij aangeduid als zoon van Aryaen, weduwe van Jacob van Maubeuge.29 Niet duidelijk is of Cornelis ook een bastaardzoon van
bisschop David is geweest. In elk geval lijkt het
er op dat Cornelis zijn (stief)vader opgevolgd
is als vruchtgebruiker van het goed Royestein.
De vermelding in 1507 dat de helft van die
lijftocht op Cornelis vrouw Aleid overging,
wijst daar op. In 1506 of 1507 werd Royestein
getransporteerd op Pieter Foeyt en had Cornelis het goed Royestein in erfpacht. Vanaf 1509
kwam Royestein in eigendom bij de familie Van
Cordenoort.

De familie Van Cordenoort (1510 - 1645)
In de 16de eeuw en een deel van de 17de eeuw
was Royestein in het bezit van vier generaties van de rooms-katholieke familie Van
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Cordenoor(d)t [ook genoemd Coddenoor(d)t].
In deze periode werd het grondbezit in de directe omgeving van Royestein sterk uitgebreid.
Volgens het oudschildregister van Cothen uit
circa 1600 werd de familie Van Coddenoort
daar aangeslagen voor 19,5 morgen land.30
Veertien morgen land en de hofstede Roye
stein waren in 1509 op Evert van Cordenoort
getransporteerd. De andere vijfeneenhalve
morgen in het Cothense Middelveld, genaamd
Bieshaar, verkreeg hij in 1521.31 Het oudschildregister van Wijk bij Duurstede vermeldde in
het jaar 1599 geen aanslag voor de familie Van
Coddenoort. Maar in 1661 werden de directe
erfgenamen van de familie voor 41 morgen in
Wijk bij Duurstede belast.32 En in het Cothense
oudschildgeldregister van 1685 werden de
directe erfgenamen van de familie aangeslagen
voor 44 morgen. Aan het eind van de 16de en
in het begin van de 17de eeuw waren het vooral Nicolaes van Coddenoort en zijn vrouw Yda
de Gouda die veel gronden rondom Royestein
aankochten. Niet duidelijk is of deze grondaankopen alleen bedoeld waren als belegging of
wellicht als een streven om Royestein te laten
voldoen aan de criteria om dit bezit te verheffen tot ridderhofstad. Royestein komt wel voor
op een lijst uit 1609 waarop de ridderhofsteden
en andere belangrijke huizen in Utrecht waren
vermeld. Maar Royestein is - zoals gezegd nooit erkend als ridderhofstad.
Beknopt parenteel van Evert van CORDENOORT33
I.1 Evert van CORDENOORT, geboren
ca 1480, burger van Utrecht 1521/’22, advocaat
Hof van Utrecht, beleend met de hofstede Rodestein te Cothen 1509/’19, overleden tussen
6 april 1542 en 30 juli 1545, zoon van Gijsbert
Dirksz, burger van Wijk 1485 en schepen aldaar
1486-1497 en Woutergen N.N.
Huwt (1) vóór 1514 Ermgard Willemsdr van
BYLER, overleden vóór 24 april 1522, dochter
van Willem van Byler, leenman voor Honthorst, ambachtsheer van Emiclaer, burgemeester van Amersfoort, en Margriet N.N. Huwt
waarschijnlijk (2) Aryaen Aert de STRAETMAECKERSDR.
Uit deze huwelijken ondermeer:
1. Wouter van Cordenoort, geboren vóór
1514, student aan de universiteit van Leuven
(1530), kanunnik van St. Pieter 1546, overluid
25 aug. 1574 Utrecht (Dom).
2. Anthonis van CORDENOORT (zie II.1).

II.1 Anthonis van CORDENOORT, geboren
ca 1516, burger van Utrecht, raadslid en schepen 1545 aldaar, armmeester van de Geertekerk (1551), woont in het huis Scherpenborch
aan de Springweg (nu nr 69-71) te Utrecht,
begraven waarschijnlijk Utrecht 1583.
Huwt 1546 Utrecht Lambertgen Lambertsdr
van BEEFLANDT, overleden 1560/’61, dochter van Lambert Claesz van Beeflandt, priester
en vicaris van het kapittel van St. Jan, en Maria
Anthonisdr van Weede.
Uit dit huwelijk:
1. Everard van CORDENOORT, geboren ca
1547, kanunnik van St. Pieter, overluid 1 april
1602 Utrecht (Dom).
2. Nicolaes van CORDENOORT (zie III.2).
III.2 Nicolaes van CORDENOORT, geboren
ca 1550, advocaat aan het hof van Utrecht,
kwartiermeester, huismeester, noodhulpmeester van het Bartholomeusgasthuis (1596-1612),
woont in het huis Scherpenborch aan de
Springweg in Utrecht,34 overluid 29 juli 1616
Utrecht (Dom).
Huwt 1595 Utrecht Yda Dirck de GOUDADR, geboren ca 1572, overluid 24 aug.1643
Utrecht (Dom), dochter van Dirck de Gouda,
substituut-griffier van het hof van Utrecht,
rentmeester der exploiten en geconfisqueerde
goederen van Utrecht 1570/’77, en Catharina
van Moerendael.
Uit dit huwelijk:
1. Lamberta van CORDENOORT, geestelijke dochter, overleden Cothen (Royestein),
overluid 3 mei 1645 Utrecht (Dom), begraven
Utrecht (Buurkerk).
Een uitwerking hiervan levert het volgende
beeld op. Royestein kwam in 1509 voor het
eerst in het bezit van de familie Van Cordenoort. In dat jaar transporteerde Pieter Foeyt vier
morgen plus het huis Royestein met nog tien
morgen land te Cothen, thinsgoed van de Dom,
aan de Utrechtse advocaat Mr. Evert van Coddenoort.35 In datzelfde jaar werd Evert met de
hofstede beleend. In 1510 was Evert tijnsplichtig aan de Domproosdij te Utrecht voor vier
morgen land met ‘de huizing en toebehoren’
in het goed Rodenstein te Cothen.36 De jaarlijkse tijns [grondbelasting] werd betaald aan
de oorspronkelijke eigenaar van de grond [de
tijnsheer] ter erkenning van diens oude grondrechten. Bij overdracht van de grond moest de
tijnsheer betrokken worden.
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Evert gebruikte het goed niet zelf maar gaf het
voor een jaarlijkse erfpachtsom van tweeentwintig ‘Filips guldens’ in gebruik aan Cornelis
van Royestein Jacobsz. die het goed daarvoor
al in erfpacht had van Pieter Foeyt. In augustus
1519 droeg Evert de helft van Royestein over
op zijn vrouw Armgard van Bylar, waarna beiden het geheel vermaakten aan hun leenvolger.
Dat was hun oudste zoon Wouter van Cordenoort die in het jaar 1552 werd aangemerkt als
tijnsplichtige voor Royestein. Waarschijnlijk
ging het Wouter financieel niet erg voor de
wind, want in 1555 stellen schout en schepenen van Utrecht een curator aan ‘omme der
kynderen [van Wouter] voirs. saicken ende
goederen te defenderen, bewaeren ende regeren nae behoeren’.37
Een jaar later, in 1556, vermeldde het eerder
genoemde leenregister van de heren en graven
van Culemborg dat een van hun leengoederen
in Cothen gelegen was naast Anton van Coddenoord, eigenaar van de hofstede genaamd
Royestein. Deze Antonis van Coddenoort (circa
1520 - vermoedelijk 1583) was de tweede zoon
van de hiervoor genoemde Evert van Cordenoort. Hij was gedurende een aantal jaren
raad van de stad Utrecht en woonde in het
huis Scherpenborch aan de Springweg (tegenwoordig genummerd 69-71).38 Tevens was
hij voor de buurt waar hij woonde, ‘op sunte
Marienplaets [een van de] capitainen vande
waecke’.39 In 1580 breidde hij zijn grondbezit
bij Royestein uit door voor 550 gulden een
perceel van vier morgen land, erfpacht van het
kapittel van Oudmunster te Utrecht, te kopen.40
Dit land lag in het Wijkerbroek ten zuiden van
Royestein, strekkende van de Wijkersloot tot
de Oude wetering [= Weegmaatse wetering of
molenwetering].
Na het overlijden van Antonis gingen zijn
bezittingen in het gerecht Cothen over op zijn
oudste zoon, Evert van Cordenoort, kanunnik
van St. Pieter, die door de bekende historicus Buchell niet erg hoog werd aangeslagen,
want deze typeerde hem als ‘een droncken
mensch’.41 Gelukkig heeft Evert zijn bezit in
Cothen niet voor drank verkwanseld, want
volgens de blafferd van het oudschildgeld [=
register op de grondbelasting] anno 1600 werd
mr. Evert van Coddenoort in dat jaar aangeslagen voor 19,5 morgen land te Cothen.42
Evert overleed in maart 1602 ‘ex casu in capito
vulneratus’. Dat betekent, vrij vertaald, dat hij
het kromme-rijngebied
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overleed aan de gevolgen van een hoofdwond
die hij opliep bij een valpartij. Niet vermeld
werd of die valpartij wellicht veroorzaakt
werd door teveel alcohol. Het bezit Royestein
vererfde vervolgens op zijn broer Nicolaes van
Cordenoort (circa 1560 - 1616).
Nicolaes was getrouwd met Yde de Gouda
van Swindrecht, een telg uit een aanzienlijk
geslacht.43 Zij was een dochter van Mr. Dirck de
Gouda van Swindrecht, ondermeer substituutgriffier van het Hof van Utrecht, en Catharina
van Moerendael. Haar drie broers waren pater
SJ [ Jezuïetenorde] en kannunik. De bekendste
was de Jezuïet Johannes de Gouda die overal in
Nederland en zelfs aan het hof in Brussel tegen
de hervorming preekte.44
Nadat Nicolaes aan de Universiteit van Keulen
had gestudeerd, vestigde hij zich als jurist in
Utrecht. Hij woonde daar met zijn gezin in het
ouderlijke huis Scherpenborch aan de Springweg. Zijn huis Royestein in Cothen gebruikte
hij als zomerverblijf.
Omdat zowel Nicolaes als Ida uit een zeer
bemiddelde familie stamden, konden zij ruim
investeren in onroerend goed. In de loop der
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jaren breidden zij hun grondbezit nabij Roye
stein behoorlijk uit. In 1588 kocht Nicolaes
uit de boedel van wijlen Jan Eelgis, voor 210
gulden plus de nog verschuldigde ongelden
en dergelijke, de helft van drie morgen in het
Wijkerbroek plus een huis met toebehoren
aan de Dwarsdijk op land van de Domheren
van Utrecht en een huis, hofstede etc. aan de
Dwarsdijk, welke op dat moment bewoond
werd door Jan Evertsz.45 De resterende helft
van de genoemde drie morgen kocht hij in
1606 van Cornelis Ernstensz.46 Vanaf 1600
slaat Nicolaas echt aan het investeren. Dat jaar
transporteerden de gasthuismeesters van het St.
Ewouts- en Elisabethsgasthuis in Wijk bij Duurstede op hem twee naast elkaar gelegen percelen land in Wijk.47 Het oostelijke perceel werd
‘de Huyscamp’ genoemd en was viereneenhalve morgen groot. Het westelijk gelegen perceel
was vijfeneenhalve morgen groot en gelegen
in de Dwarsdijkse tiend. Het jaar daarop werd
Nicolaas door het kapittel van de Domkerk
beleend met acht hont land in het Cothense
‘uytvelt’ en elf hont eveneens in het ‘uytvelt’,
genaamd ‘dat dijck of buyrlandt’.48 Deze twee
percelen behoorden daarvoor aan Aert Aertsz

Vereem, schout van Tollesteeg [een buurt direct
ten zuiden van de Utrechtse stadsbuitengracht].
In 1602 werd Nicolaes in Cothen tijnsplichtig
voor het goed Ten Spiegel, groot 14 morgen, en
voor de Gulden Akker, groot 8 morgen.49 Beide
bezittingen kocht hij van Johan Ruysch, heer
van Pijlsweerd, die door zijn huwelijk met Walraven Zoudenbalch eveneens heer van Urk en
Emmeloord was geworden. En in 1610 kocht
hij van Frederick Hermens van IJsendoorn nog
2 morgen 1 hond land in het Middelbroek in
Wijk bij Duurstede.50
Na het overlijden van Nicolaes in 1616 ging
zijn vrouw Yda verder met het verwerven van
gronden rond Royestein. In 1621 kocht zij van
Willem Janss. de Wit Bieser ‘seeckere huijsinge
en hoffstede met haren toebehooren mitsgaders
twee mergen weijlants daer op deselve huijsinge staet’ gelegen aan de Cotherweg. Tevens
‘noch een huijsinge en hoffstede, bergh en
boomgaert daer aen behoorent groot te saemen
omtrent eenen halve mergen’; gelegen in de
Wijckersloot, ‘van Wijckerbroeck hoge wegh
tot achter aen Aert Hermans van Schevinkhovens land’, alsmede ‘noch tien hont weijlants
in het Wijckerbroeck’.51 Ruim tien jaar later
volgden twee nieuwe aankopen in Wijk bij
Duurstede. Van de weduwe van Jan Cornelis
de Cruijf kocht zij in 1632 vijf morgen weiland
aan de Wijkersloot en van Jan Hermansz van
Overdam in 1634 ruim drie morgen bouwland
op het Nieuwland.52 In datzelfde jaar droeg Jan
Hermansz van Overdam ook twee morgen land
met een hofstede, genaamd Rijn, en gelegen
aan de Cotherweg in het kerspel Cothen, over
aan Yda de Gouda.53
Yda de Gouda en haar man Nicolaes van
Coddenoort hadden één kind, Lamberta, die
na hun overlijden al hun bezittingen erfde.
Lamberta van Coddenoort bleef ongehuwd en
werd aangeduid als ‘geestelijke dochter’. Dat
betekende in haar geval dat zij als vrome katholieke vrouw haar leven in dienst stelde van
Christus zonder dat zij toegetreden was tot een
kloosterorde. Dergelijke geestelijke dochters
moesten zich dan wel onder de bescherming
van een priester plaatsen. Deze oplossing was
gevonden omdat de kloosters na de Reformatie werden gesloten en men dus niet meer
kon intreden. Lamberta, die van moederszijde
enkele ooms had die tot de orde der Jezuïeten
behoorden, stelde zich logischerwijze onder
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bescherming van een Jezuïetenpater. Haar
beschermheer was de Jezuïetenpater Jacob
Bossuyt. Hij woonde evenals Lamberta op het
huis Royestein en beheerde haar goederen.
Frederick van Voorst, die indertijd het bouwhuis van Royestein pachtte, verklaarde in 1666
- vele jaren na haar dood - dat Jacob Bossuyt
in die periode betalingen inde van Lamberta’s
pachters en stukken ondertekende met haar
naam.54 Dit sluit naadloos aan bij een beschrijving van Lamberta door haar neef jonkheer
Diderick van der Burch. Hij omschreef haar als
‘een goede godtvruchtige geestelicke dochter,
dewelcke sich noit met de werelt ofte administratie van tijtelicke goederen heeft bemoeyt’.55
Hij stelde dat zij in de macht was gekomen van
Jezuïeten en wel in het bijzonder in de macht
van ene Jaques Petersz. Bosschuyt, afkomstig
uit Antwerpen.
Lamberta overleed twee jaar na haar moeder
in 1645. Op 12 mei 1645 werd in Utrecht haar
overlijden aangegeven bij de momberkamer.
Haar collaterale [in de zijlijn] erfgenaam was
jhr Dirck van der Borch.56 Niet lang daarna
werd duidelijk dat de jonkvrouwe Lamberta
van Cordenoort een zeer grote erfenis had
nagelaten. De in 1645 opgemaakte ‘Staet van de
goederen bij Juffrou Lamberta van Coddenoort
met die doot ontruijmt ende nagelaten, bedraegt volgens estimatie [……] 299.962-15-8’.57
Een voor die tijd gigantisch bedrag dat aantoont
hoe welvarend deze familie Van Cordenoort
was. Door het ontbreken van erfgenamen in de
rechte lijn had Lamberta haar erfenis voor de
ene helft vermaakt aan verwanten van vaderszijde en voor de andere helft aan nakomelingen
van moederszijde. De erfgenamen aan moederszijde waren de kinderen van haar tante Magdalena Dirck de Goudadochter, te weten Diderick
van der Burch van Swindrecht en zijn zuster
Magdalena van der Burch, gehuwd met Dirck
van Rosendael. Vrijwel al het onroerend goed in
Dwarsdijk, Cothen en Wijk bij Duurstede ging
naar deze erfgenamen. Omdat Diderick van der
Burch enkele maanden na Lamberta overleed
werden de honneurs waargenomen door Nicolaes Derout, de voogd over Didericks onmondige kinderen. Overigens is uit enkele notariële
akten in Het Utrechts Archief op te maken dat
men tot bijna 20 jaar na het overlijden van
Lamberta bleef kibbelen om delen van haar
erfenis. Blijkbaar wilden enkele (aangetrouwde)
familieleden van de verschillende erfgenamen
het kromme-rijngebied



graag hun graantje uit deze welgevulde ruif
meepikken. Uit een notariële akte van 1664
blijkt dat de erfgenamen van vaderszijde toen
zijn afgekocht en dat de erven van moederszijde
als de enige erfgenamen van Lamberta van Cordenoort werden aangemerkt.58
In het genoemde testament van Lamberta
waren meerdere prelegaten ter waarde van
37.095-16-0 inbegrepen. Een van die prelegaten betrof Royestein. Lamberta prelegateerde
‘sieckelijck van lichaem opt bed liggende…
aen de naest benoemde vrienden van haer
test[atrice]s vaders zijde Johan Thin, Anthonis ende Francoys van Beughem mit[gader]s
jo[nke]r. Cornelis van Bijler elck voor een
vierde portie de huijsinge Rodesteijn mitten
bongaerden, schuer, beplantinge en bepootinge
daerop staende leenroerich aen de domproosdij mitte landerijen daertoe behorende ende
daer tot noch de hoffstede ende landen die Jan
Adriaens tegnw[oordig] gebruijckt.’. Dit legaat
is door de erfgenamen van Lamberta afgekocht
waardoor Royestein in het bezit van de familie
Van der Burch kwam.59 In 1647 werd Willem
van der Burch, de oudste zoon van jhr Diderick
van der Burch, door het Domkapittel te Utrecht
beleend met tien lenen die voorheen op naam
van Lamberta van Cordenoort waren geregistreerd.60
Pachters van het bouwhuis van Royestein in de 16de
eeuw
Uit de 16de eeuw zijn slechts enkele losse
gegevens bekend over pachters van het bij
Royestein behorende bouwhuis. In 1536 werd
Gerrit Evertsz genoemd als pachter.61 En in
1582 is er sprake van de weduwe Marichgen
Peter Claes die op Royesteyn [waarschijnlijk
het bouwhuis] in Cothen woont.62

De familie Van der Burch (1645 - 1693)
Gedurende de tweede helft van de 17de eeuw
was het goed Royestein in eigendom bij twee
generaties van de eveneens rooms-katholieke
familie Van der Burch.
Beknopt parenteel van Guillelmus van der BURCH
I.1 Guillelmus van der BURCH, advocaat
aan het Hof van Holland.
Huwt Utrecht 5 juni 1596 Magdalena Dirck de
GOUDADR (de Gouda de Swindrecht), doch10
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ter van Dirck de Gouda van Swindrecht, substituut-griffier van Hof van Utrecht en rentmeester der exploicten en geconfisqueerde goederen
1570/’77, en Catharina van Moerendael.
Uit dit huwelijk:
1. Jonker Theodoricus (Diderick, Dirck) van
der BURCH van SWINDRECHT (zie II.1).
2. Magdalena van der BURCH.
Huwt ca 1620 Dirck van ROSENDAEL,
geboren en woont Den Haag, advocaat voor het
Hof van Holland, overleden Den Haag 1669.
(Hij kreeg met Magdalena drie zoons: Jan, Willem en Jacob.)
II.1 Jonker Theodoricus (Diderick, Dirck) van
der BURCH van SWINDRECHT, verkrijgt in
1643 van keizer Ferdinand III een adelsdiploma
en toestemming tot naamsvermeerdering met
‘van Swindrecht’,63 overleden Utrecht 19 aug.
1645.
Huwt Utrecht/Amsterdam 3/28 mei 1634
Catharina SCHAEP van GROESBEEK,
overluid Utrecht 3 mei 1645, dochter van Pieter
Schaep van Groesbeek en Catharina Moens.
Uit dit huwelijk:
1. Willem van der BURCH van SWINDRECHT, advocaat aan het Hof van Holland,
woont Den Haag 1663 en 1670 en Delft 1684,
1687 en 1695, begraven Delft 1701 (Nieuwe
kerk).
Huwt vóór 1660 Antonetta CASTELLO,
begraven Delft 1695 (Nieuwe kerk).
2. Pieter van der BURCH (zie II.3).
3. Magdalena van der BURCH, overleden
Ouden Rijn, begraven Utrecht 21 juni 1718
(Buurkerk).
Huwt Utrecht 13 sept. 1663 Pierre de QUAREBBE de TJEPMA, heer van Oudenrijn, geboren voor 1640, begraven Utrecht 6 nov.1729
(Buurkerk).
III.2 Pieter van der BURCH van Swindrecht, overleden oktober 1670 op Royestein te
Cothen, begraven Utrecht (Buurkerk).
Huwt Utrecht 25 jan. 1662 Anna Christina van der BURCH, vrouwe van Oucoop,
geboren ca 1635, begraven Utrecht 25 sept.
1693 (Buurkerk), dochter van Tieleman van
der Burch van Wynesteyn en Margaretha Grijp
van Valckesteyn (die huwen Utrecht 24 jan.
1629). Zij hertrouwt Utrecht 13 febr. 1674 Willem van Wijnbergen, heer van Oucoop, schout
en maarschalk van Montfoort; woont Utrecht
(1674), daarna Montfoort en Utrecht Oudkerk-
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hof (1693).
Uit dit huwelijk:
1. [Maria] Agnes van der BURCH (zie IV.2).
2. Catharina Theresia van der BURCH,
geboren ca 1665, begraven Utrecht 7 juni 1715
(Buurkerk).
Huwt Utrecht 6 nov. 1686 Marten van PAPENBROEK, zoon van Johan van Papenbroek
en Anna Maria Boemert.
IV.2 [Maria] Agnes van der BURCH, geboren
ca 1663.
Huwt Montfoort 1684 Nicolaes SCHADE,
advocaat Hof van Holland, regent van het RK
Weeshuis in de Donkerstraat te Utrecht (1706),
patroon van een vicarie in de Buurkerk te
Utrecht (1713), woont Montfoort, zoon van
Johan Schade en Elisabeth Doncker.
Zoals hiervoor beschreven, kwam Royestein
niet lang na het overlijden van Lamberta van
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Cordenoort in handen van de onmondige kinderen van Diderick van der Burch. De boedel
bleef ongescheiden en werd beheerd door
hun administrateur Nicolaes Derout.64 Na zijn
huwelijk met Antonetta Castello nam de oudste
zoon Willem het huis Royestein in gebruik.
Dit tot groot ongenoegen van zijn bruid, die
liever in een stad dan op het platteland wilde
wonen. De kwestie tussen de jonge echtelieden
liep zo hoog op dat Antonetta in mei 1660 een
advocaat in de arm nam om het probleem voor
te leggen aan het Hof van Utrecht.65
Willem wilde op Royestein blijven wonen; hij
vond het huis ‘seer plaisant en altoos by luyde
van qualiteyt bewoont’.66 Antonetta stelde
daarentegen dat ‘huyse Rodesteyn niet soude
sijn een bequame woninghe’. Zij ambieerde een
huis op stand in Utrecht zoals bijvoorbeeld dat
van burgemeester Nijpoort. Daarom wilde zij
hun huishouding op Royestein niet continueren. Willem was door deze kwestie zo geïrhet kromme-rijngebied
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riteerd geraakt dat hij regelmatig ruzie maakte
met zijn vrouw en zich overgaf aan dronkenschap. Dit werd bevestigd door Frederik van
Voorst die het bouwhuis van Royestein pachtte
en zijn vrouw Gijsbertgen Jans die op Roye
stein diende. Antonetta klaagde dat haar man
haar niet omringde ‘van caressen ende conjugste obteyningen van dien’ [zorgzaamheid en
echtelijke gunsten] maar dat zij daarentegen
‘niet anders als dedigneuse [minachtende] bejegeningen gevoelt’. De verwijdering tussen de
echtelieden liep zo hoog op dat Willem na een
maaltijd aan hun dienstbode Maria, de dochter van Frederik van Voorst, zelfs eens vroeg
om enige tijd bij hem te komen zitten en hem
gezelschap te houden. In de 17de eeuw betekende zo’n verzoek meer dan men er letterlijk
uit zou kunnen begrijpen.
Omdat haar man ‘continuelyck in syn quaet
voornemen wordt gestyft’ betoogde Antonetta’s advocaat dat ‘het suppliante onmogelyck is
aldaer langer solitaire en alleen te blijven en dat
niemant van hare vrienden ofte [….] kennisse
durft komen’. Antonetta vroeg het Hof daarom
toestemming ‘dat juffr. Johanna van Wijk haar
voor enige tijd mag geselschap houden’.
Uiteindelijk kwam er op 21 september 1661
een einde aan de kwestie nadat de advocaten
van beide partijen enige ‘discoursen’ gevoerd
hadden in de opkamer van ‘het speelhuys
staande in de hof omtrent de Drillewey buyten
Utrecht’. Dit buitenverblijfje was eigendom van
Jacob de Cruyf en werd door Willem ‘in huere
gebruykt’. De echtelieden kwamen overeen
dat de huwelijkse voorwaarden zouden blijven
bestaan. Tevens werd besloten dat jonkvrouwe
Castello ‘eenig dispuyt sal genieten die sesduijsend gul[den] daer bij geroert mitsgaders de
lyftochten [het vruchtgebruik] aen alle synen
vordere aengebrachte en aengeervden goederen’. Het huwelijk bleef in stand en niet lang
daarna, in elk geval in 1663, waren Willem van
der Burch en zijn vrouw verhuisd naar Den
Haag.67
Waarschijnlijk was de hierboven beschreven
affaire mede de reden om de boedel van de
overleden Diderick van der Burch op 13 augustus 1662 bij een ‘maechescheyt’ onderling te
verdelen tussen zijn kinderen, te weten Willem,
Pieter en Magdalena.68 Een aantal onroerende
goederen ging naar de oudste zoon Willem, die
in Den Haag en later vanaf circa 1680 in Delft
woonde. Dochter Magdalena erfde ondermeer
de hofstede de Spiegel, gelegen aan de Wij12
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kersloot in Cothen, met 42,5 morgen bouw- en
weiland waarvan een deel in Wijk bij Duurstede lag. Maar Royestein kwam aan Pieter van
der Burch.
Pieter was getrouwd met Anna Christina van
der Burch. Zij was een telg uit een andere,
welgestelde familie Van der Burch, afkomstig
van Schiedam. Haar overgrootvader Pieter
Pietersz van der Burch was als een echte regent
ondermeer thesaurier van de stad Schiedam,
lid van de vroedschap, schepen, burgemeester, weesmeester en gasthuismeester. Hij bezat
een taanderij, onroerend goed en investeerde
in de risicovolle haringvangst69 Dit alles legde
hem blijkbaar geen windeieren, want in 1606
kocht zijn zoon Pieter het kasteel Wijnestein
in Jutphaas.70 Na het overlijden van Pieter
Pietersz van der Burch van Wijnesteijn in 1625
bleven zijn nazaten nog tot 1753 eigenaar van
het kasteel.71 Van moederszijde stamde Anna
Christina af van de welgestelde familie Grijp
van Valckesteyn (een kasteel gelegen tussen
Poortugaal en Rhoon) die ondermeer de heerlijkheid Sandelingen-Ambacht (een achtste deel
van de circa 3500 hectare grote Zwijndrechtse
Waard) bezat. 72
Pieter woonde in 1664 met zijn gezin aan het
‘Mariekerckhof’ bij de Mariakerk te Utrecht.73
Het huis Royestein werd gebruikt als zomerverblijf. In de periode dat Royestein in bezit
was van Pieter van der Burch zijn zowel het
herenhuis, de boerderij en het bakhuis grondig
gerestaureerd.74 Helaas heeft Pieter daar niet
lang van kunnen genieten, want hij overleed
in oktober 1670 op het huis Royestein.75 In de
registers van de Utrechtse momberkamer werd
aangetekend: bij Coten overleden en aldaer
publiquelijke uytvaert gedaen en hier by avont
gesonken in de Buurkerk. Het groot geluy
van de Dom werd drie uur lang voor hem
geluid en zijn wapenbord werd in de Buurkerk
opgehangen. Het huis Royestein vererfde op
zijn beide dochters en zijn vrouw kreeg het
vruchtgebruik. Ook zijn andere bezittingen in
Dwarsdijk, Cothen en Wijk bij Duurstede vererfden op zijn twee onmondige dochters, Maria
Agnes en Catharina Theresia. Diverse notariële
akten in Het Utrechts Archief geven aan dat
het beheer van die goederen van de onmondige kinderen van de overleden Pieter van der
Burch werd toevertrouwd aan zijn broer Willem van der Burch en zwager Pierre de Qua-

rebbe, heer van Ouden Rijn.76 Dit bleef ook het
geval toen Anna Christina enkele jaren later, in
1674, hertrouwde met de weduwnaar Willem
van Wijnbergen, heer van Oukoop, Luchtenburg, enz. en maarschalk van de stad en het
land Montfoort.77 Na het overlijden van Willem
van Wijnbergen in 1681 bleef Anna Christina
achter met haar twee dochters uit haar huwelijk met Pieter van der Burch en nog twee
jonge kinderen, Henrica Theresia en Lodewijck
Tieleman, uit haar huwelijk met Willem van
Wijnbergen. Gelukkig vond zij al snel een vertrouweling in haar schoonzoon Nicolaas Schadé
die in 1684 met haar oudste dochter Agnes
trouwde. Uit meerdere notariële akten blijkt
dat Nicolaas allerlei financiële -, juridische - en
pachtzaken regelde voor zowel zijn schoonmoeder als haar zuster Catharina Theresia.78
In 1685 werden de bezittingen die Willem van
der Burch, Magdalena van der Burch [gehuwd
met Pieter de Quarebbe van Tjepma] en hun
nichten Maria Agnes en Catharina Theresia
van der Burch ‘gemeyn waren competerende’
[d.w.z. de erfenis van Pieter van der Burch] in
een ‘behoorlijk maechgescheijt der goederen’
gescheiden.79
Enkele jaren later, kort voor haar overlijden in
1693, maakte Anna Christina haar testament
op waarbij zij haar vier kinderen, elk voor een
gelijk deel, tot erfgenamen benoemde.80 De
erfenis bestond ondermeer uit een behoorlijke
hoeveelheid onroerend goed uit de boedel van
haar ouders.81 Haar ’huysinge ende stallinge
met de hof en boomgaert’ aan de Hoochstraat
in Montfoort verkocht zij aan schoonzoon aan
Nicolaas Schadé.82
Toen Willem van der Burch in 1701 in Delft
overleed, kwamen zijn goederen die afkomstig
waren uit de boedel van zijn vader aan zijn zuster Magdalena. Omdat de huwelijken van Willem en Magdalena kinderloos bleven, zouden
de dochters van de overleden Pieter, te weten
Maria Agnes en Catharina Theresia, uiteindelijke alle ‘Van der Burch-goederen’ erven. Maar
omdat de boedel van de overleden Willem
nogal veel schulden kende, stelde Magdalena
van der Burch in 1705 een codicil op waarin zij
vastlegde dat haar nicht Maria Agnes van der
Burch, haar man en hun kinderen slechts dan
van haar zouden erven nadat zij de schulden
uit de nalatenschap van hun oom Willem van
der Burch hadden voldaan.83 Toen Magdalena
een jaar later haar testament opstelde was aan
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die eis blijkbaar nog niet voldaan, want zij wees
haar andere nicht Catharina Theresia aan als
haar enige erfgename.84 Magdalena overleefde
haar nicht Catharina Theresia. Dus veranderde
Magdalena in 1718 haar testament en verklaarde tot haar enige en universele erfgenaam haar
achterneef Mr. Pieter Schadé, oudste zoon van
haar nicht Maria Agnes van der Burch. Magdalena overleed korte tijd later en Pieter Schadé
kreeg bij de boedelscheiding tussen hem en
haar man Pierre de Quarebbe een groot aantal
onroerende goederen onder Cothen, Wijk bij
Duurstede, Vleuten, Montfoort en in NoordHolland toebedeeld.85 Maar Pieter kon toen nog
niet aan zijn erfenis komen omdat het vruchtgebruik daarvan was gegeven aan Magdalenas
man. Dat bleek een minder verstandige beslissing, want de toen al bijna 80-jarige Pierre de
Quarebbe zorgde niet goed voor het erfgoed
van zijn vrouw. Hij verwaarloosde opstallen
en landerijen, gebruikte materialen van zijn
vrouws goederen voor het repareren van zijn
eigen opstallen, liet weilanden omploegen en
inzaaien en verhuurde tegen de afspraken in
landerijen voor lange perioden. Dit was de
reden dat Pieter Schadé bij de boedelscheiding
van Quarebbe, in 1730, een regeling trof met
Alard Ram van Schalkwijk, de enige erfgenaam
van Pierre de Quarebbe.86 Om te voorkomen
‘dat over alle die pretensien, veel moeijelijkheden en processen soude ontstaan’ werd besloten dat Alard een bedrag van 900 gulden zou
betalen aan Pieter. Op zijn beurt beloofde Pieter
dat hij de bestaande huurovereenkomsten niet
tussentijds zou ontbinden.
Pachters van het bouwhuis van Royestein in de 17de
eeuw
Uit de 17de eeuw zijn meerdere pachters van
de bij het huis behorende boerderij bekend.
Uit het hiervoor al genoemde testament van
Lamberta van Cordenoort blijkt dat de boerderij
en de landerijen ten tijde van haar overlijden
in 1645 in gebruik waren bij Jan Adriaens. De
al eerder genoemde Frederick van Voorst [ook
Vervoorst], schepen van Dwarsdijk, woonde in
1652 op de boerderij van Royestein en werd
in 1666 genoemd als huurder van Royestein.87
In 1671 werd het ‘clyn of bouwhuys met den
clynen bogert met weyde van den groten
boomgaert, mitsgaders de jonge duyven’ behorende ‘aen den huyse Rodesteyn’ verhuurd
aan Aert Hendricxss van Rossum.88 Aert kwam
het kromme-rijngebied
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Het nog altijd bestaande monumentale huis Snellesteijn aan de Bovenwijkerweg 1 in de buurtschap De Stenen
Brug (foto Winfried Leeman, 2011)

van Culemborg en had goede contacten met
Jasper Janss van den Heyligenbergh, landbouwer, voerman en fruitteler in Wijk bij Duurstede, die borg voor hem stond. Waarschijnlijk
wilden de heren in het bouwhuis een tapperij
vestigen. Enkele maanden later werd dat echter
verhinderd doordat aan de pachtovereenkomst
werd toegevoegd dat een tap- of winkelnering
niet was toegestaan. Het ging Aert als landbouwer niet voor de wind want in 1677, aan het
einde van zijn pachtperiode, had hij meerdere
schulden wegens niet betaalde pachtgelden,
ongelden [belastingen] en dergelijke. Zelfs zijn
oogst werd geconfisqueerd door de verhuurder.89 De pacht werd beëindigd en een jaar later
dook Aert van Rossum op in Overlangbroek
waar hij samen met de eerder genoemde Jasper
van den Heyligenbergh het huis Snellesteijn
met de hofstede, bakkerij en herberg, gelegen
aan de Stenen Brug, huurde.90 Overigens werd
deze herberg al meerdere jaren door Jasper
uitgebaat.
De ‘huyse [Royestein] met bouwhuys c.a. ende
cleynen bogert’ met het les [valfruit] en gras
van de grote boomgaard plus de jonge duiven
werd vervolgens verhuurd aan Cornelis Junius,
14
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schout van Cothen.91 Maar twee jaar later al, in
1679, werd het bouwhuis met de kleine boomgaard en de weide van de grote boomgaard
verhuurd aan Grietgen Joosten [in den Engh],
weduwe van Gerrit Petersz de Wael [alias Gerrit
Petersz van Overdam].92 Gerrit Petersz en zijn
vrouw Grietgen hadden tot 1669 geboerd op
de hofstede Overdam te Vechten, eigendom
van Johan van Riebeecq.93 Door financiële
problemen moesten zij in 1669 alle koren, vee,
gereedschap en huisraad verkopen aan hun
pachtheer. In de jaren daarna huurden Peter
en Grietje een hofstede van jonkheer Henrick
Gijsbert van Hardenbroeck, maar na het overlijden van haar man raakte Grietje in 1674 in
de geldzorgen.94 Zij moest haar vee en inboedel aan de jonker overdragen maar mocht het
wel blijven gebruiken. In 1679 huurde Grietje
echter, waarschijnlijk mede voor haar zoon
Peter Gerritsz de Wael, een andere hofstede, het
bouwhuis van Royestein. Deze huur heeft maar
kort geduurd, want in 1683 woonden zoon
Peter en zijn moeder aan de Wijkersloot op de
hofstede van Maria Vivien en dier echtgenoot
Pieter Gerards, drossaard van Hagestein.95 Het
bouwhuis van Royestein werd in 1684 en al

eerder verhuurd aan Hendrick Adriaenss [Pappelendam] die in 1683 was gehuwd met Neeltje
Petersz Vermeulen uit Cothen.96 Hendrick zou
het bouwhuis lang huren want in 1718 en 1720
werd ‘Hendrik Aertsz. op Roijesteijn’ aangeslagen voor het ‘gemaal en klein zegel’ [belastingaanslagen] in Cothen.97

De familie Schadé (1693 - 1812)
Door een huwelijk en door vererving kwam
het huis Royestein met omliggende gronden en
hofsteden gedurende de 18de eeuw in het bezit
van drie generaties van de katholieke familie
Schadé.
Beknopt parenteel van Johan SCHADÉ
I.1 Gerrit Jansz SCHADE, apotheker te Gouda.
Kind:
1. Johan SCHADE (zie II.1)
II.1 Johan SCHADE, eigenaar suikerraffinaderij te Gouda, begraven Gouda 13 juni 1681.
Huwt Gouda 26 aug. 1646 Elisabeth DONCKER.98
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit SCHADE, gedoopt ca 1648.
2. Nicolaes SCHADE (zie III.2)
3. Elisabeth SCHADE.
4. Anna SCHADE.
5. Machtildis SCHADE.
III.2 Nicolaes SCHADE, gedoopt ca 1650,
woont te Montfoort, advocaat Hof van Holland,
regent van het RK Weeshuis in de Donkerstraat
te Utrecht (1706), patroon van een vicarie in de
Buurkerk te Utrecht (1713), begraven na 1714
waarschijnlijk Gouda (St. Janskerk).
Huwt (1) (ondertrouw Gouda 19 april 1679)
Maria VERWEY, overleden vóór 1684.
Huwt (2) (ondertrouw Gouda (gerecht) 24
juli) Montfoort 1684 Maria Agnes van der
BURCH, dochter van Pieter van der Burch en
Anna Christina van der Burch.
Uit het eerste huwelijk:
1. N.N. SCHADE, begraven Gouda 24 juni
1680.
Uit het tweede huwelijk (RK gedoopt te Montfoort):
2. Johanna Elisabet SCHADE, 22 juni
1685 (getuige: Domina de Oucoop), begraven
Utrecht 23 nov. 1754 (Buurkerk).
3. Anne Christina SCHADE, 3 aug. 1686
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(getuige: Domina de Oucoop), begraven
Utrecht 14 juli 1758 (Buurkerk).
4. Petrus SCHADE, 2 nov. 1687 (getuige: Domina de Oucoop), overleden vóór 1690.
5. Petrus SCHADE, 21 febr. 1690 (getuige:
Christina van der Berg), overleden vóór 1691.
6. Petrus SCHADE, 15 febr. 1691, overleden
vóór 1693.
7. Pieter SCHADE (zie IV.7)
8. Deliana Maria SCHADE, 3 febr. 1695
(getuige: Henrica van Wijnbergen), begraven
Utrecht 14 juli 1758 (Buurkerk).
9. Johan SCHADE, 9 okt. 1696 (getuige: Elisabeth Schadé), koopt de buitenplaats Weltevreden in de Bilt (transport 26 okt. 1754), (zijn
weduwe verkoopt de buitenplaats in 1769),99
begraven Utrecht 3 dec. 1756 (Buurkerk).
Huwt Utrecht of Antwerpen 20 maart 1751.100
Maria Caroline des CLEVES, woont Utrecht
Oudegracht bij de Smeebrug (1783), overleden
Utrecht 23 jan. 1783,101 dochter van Jacomo
des Cleves, oud-aalmoezenier van Antwerpen
(1751), en Anna Maria le Fuzelier.
10. Theodorus SCHADE, 15 juni 1698 (getuige: Elisabeth Schadé), overleden vóór 1700.
11. Theodor SCHADE, 26 jan. 1700 (getuigen: Elisabeth en Anna Schadé), overleden
vóór 1701.
12. Theodorus SCHADE, 25 nov. 1701(getuige: Elisabeth Schadé), overleden ca 1702.
IV.7 Pieter SCHADE, gedoopt Montfoort (RK)
13 okt. 1693 (getuige: Henrica Teresia van
Wijnbergen), advocaat aan het Hof van Utrecht,
woont Utrecht Brigittestraat (1739), begraven
Utrecht 23 sept. 1739 (Buurkerk).
Huwt Montfoort 27 mei 1725 Cornelia Elisabeth van SCHOOREL, gedoopt Amsterdam
(RK) 19 juli 1697 ((schuil)kerk Stadhuis van
Hoorn), woont Utrecht Lange Nieuwstraat bij
het [Kleine] Vleeschhuis (1768), begraven
Utrecht 15 jan. 1768 (Buurkerk), dochter van
Cornelis van Schoorel en Geertruyd van Gessel.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Josephus SCHADE, gedoopt
Amsterdam (RK) 19 maart 1726, overleden
Utrecht, 10 maart 1783 (aangifte momberkamer).
2. Cornelis SCHADE, gedoopt Amsterdam
(RK) 16 juni 1728, RK priester, woont Utrecht
Hamburgerstraat (alias Romerburgerstraat)
(1798), begraven 17 nov. 1798.
3. Joannes (Joan (Jan)) SCHADE, gedoopt
Utrecht (RK) 23 okt. 1731, begraven Utrecht 17
het kromme-rijngebied
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Gezicht op het raadhuis en de IJsselpoort in Montfoort vanaf de stadszijde in 1751 (anonieme tekening in pen en
penseel; HUA cat.nr. 200231)

febr. 1795 (Buurkerk).
4. Agnes Gertrudis SCHADE, gedoopt
Utrecht (RK) 26 sept. 1734, begraven Utrecht
23 juni 1735.
5. Agnes Geertrudis Maria SCHADE, gedoopt Utrecht (RK) 10 dec. 1737,
woont Utrecht Romerburgerstraat nr 540
(1796,1811),102 overleden Utrecht 9 juni 1812.
Nicolaas Schadé was afkomstig uit Gouda,
waar zijn vader een suikerraffinaderij bezat en
zijn grootvader Gerrit Jansz. Scadé apotheker
was. Hij studeerde rechten en was als advocaat
toegelaten aan zowel het Hof van Holland als
aan het Hof van Utrecht.103 Na het overlijden
van zijn eerste vrouw hertrouwde Nicolaas
in 1684 met Maria Agnes van der Burch, de
oudste dochter van de niet onbemiddelde
weduwe Anna Christina van der Burch. Door
dit huwelijk werd hij eigenaar van het huis
Royestein. Maar van de meeste andere ‘Van der
Burch-goederen’ moest hij, zoals hiervoor al is
16

het k r o m m e - r i j n g e b i e d

beschreven, afzien. Voor Nicolaas was dat geen
probleem, want de boedel van zijn schoonmoeder omvatte nog andere onroerende goederen
en zelf was hij ook niet onbemiddeld. Zo leende
hij in 1700 aan Hendrik Snoek ‘tafelhouder van
de bank van leeninge tot Woerden’ een bedrag
van 2.000 gulden tegen een rente van 5%.104
Hij beheerde Royestein zowel voor zijn schoonmoeder als later voor zichzelf, zoals blijkt uit de
verhuring in 1690 en 1698 van boomvruchten
uit de boomgaard ‘gelegen aan den huyse van
Royesteyn’.105 In 1714 liet Nicolaas Schadé, weduwnaar en boedelhouder van Agnes van der
Burch, ‘siekelijk van lichaam ende te bedde leggende, edoch zijn verstand, redenen ende memorie magtig zijnde….’ zijn testament opschrijven.106 Hij herriep alle eventuele voorgaande
testamenten en codicillen en benoemde tot zijn
enige wettige erfgenamen zijn vijf kinderen
Johanna Elisabeth, Anna Christina, Petrus,
Deliana Maria en Johannes Schadé, ieder voor
een gelijke portie.

Toen Nicolaas overleed, was zijn oudste zoon
Pieter 22 jaar oud. Pieter had rechten gestudeerd en was later een actieve advocaat aan het
hof van Utrecht, zoals blijkt uit de vele notariële akten waarin hij optrad namens cliënten.107
Eerst op 33-jarige leeftijd trouwde hij met Cornelia Elisabeth van Schorel, die van moederszijde gelieerd was aan de welgestelde families
Van Gessel en Van Wijckersloot. Cornelia, die
enig kind was en vlak na haar geboorte haar
moeder verloor, bracht een aardige erfenis mee
zoals in Amsterdam ondermeer 2/3 huis aan de
Kolksteeg en een huis en pakhuis (De Gekapte
Aap) aan de oude Teertuinen.108 Ook erfde zij
van de welgestelde families Van Gessel en Van
Wijckersloot.109
Het echtpaar woonde aanvankelijk in Amsterdam maar rond 1730 verhuisde men naar
Utrecht. Wellicht had deze verhuizing ook te
maken met het feit dat Pieters oudoom Pierre
de Quarebbe in 1729 overleed en Pieter toen,
zoals hiervoor werd beschreven, de erfenis
van zijn oudtante Magdalena van der Burch,
bestaande uit ondermeer onroerend goed in
Cothen, Dwarsdijk en Wijk bij Duurstede, in
ontvangst mocht nemen.
In die jaren verkochten Pieter en zijn vrouw
het vroegere huis van Nicolaas Schadé in
Montfoort (mede namens zijn drie ongetrouwde zusters) en het onroerend goed van
Cornelia Elisabeth in Amsterdam.110 Het is niet
onmogelijk dat men het geld nodig had voor
de aankoop van een ‘huysinge c.a.’ aan de
Mariaplaats in Utrecht en voor een opknapbeurt van het huis Royestein.111 Immers in de
eerder in dit artikel vermelde Tegenwoordige
Staat der Vereenigde Nederlanden anno 1772 sprak
men binnen het gerecht Cothen over ‘eene
lustplaats, Rojestein, die onlangs verbeterd is’.
Pieter overleed in 1739 op de vrij jonge leeftijd
van 45 jaar. Zijn vrouw bleef achter met vier
jonge kinderen. Maar Cornelia was een kordate
dame die snel de draad weer oppakte. Zij liet
een testament opstellen waarin zij haar vier
kinderen tot haar erfgenamen benoemde.112
Tevens begon ze meteen met het regelen van
allerlei financiële zaken en het beheren van
haar eigen goederen en die uit haar mans
boedel. Uit tientallen notariële akten in Het
Utrechts Archief blijkt dat zij dat tot kort voor

haar overlijden in 1768 zelf bleef doen.113 Haar
zakelijke instelling blijkt ondermeer uit het
feit dat zij direct na het overlijden van haar
zwager Johan Schade, die onder andere in De
Bilt de buitenplaats Weltevreden bezat, het
Hof van Utrecht verzocht om een venia aetatis
[meerderjarigheidsverklaring] voor haar toen
19-jarige dochter Agnes.114 Daardoor werd
dochter Agnes dus een mondige, extra steun
bij de verdeling van Johans erfenis. Cornelia
Elisabeth van Schorel overleed in 1768 waarna
haar goederen, waaronder Royestein, op haar
ongetrouwde kinderen overgingen. De boedel
bleef onverdeeld en werd door de oudste zoon
Nicolaas Josephus beheerd. Nadat hij ongehuwd overleden was, werd zijn boedel in 1783
verdeeld.115 Broer Cornelis, die RK priester was,
verwierp de erfenis waardoor broer Johan en
zus Agnes Geertruida, die beiden ongehuwd
bleven, ieder de helft van de totale waarde van
de boedel ad 61.795 gulden erfden. Vrijwel alle
onroerende goederen, waaronder ook Roye

Bladzijde uit de boedelscheiding tussen broer Johan
en zus Agnes Geertruy Schadé van 3-12-1783 (HUA,
NA, U231a002, aktenr 68-2)
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stein, werden toebedeeld aan Johan Schadé.
Zus Agnes kreeg een huis aan de Botermarkt in
Amsterdam, ter waarde van 5.000 gulden, plus
de nodige waardepapieren.
Interessant is om te vermelden dat broer Johan
waarschijnlijk rond 1773 de vroeger aan de
familie De Cruyf behorende kapitale hofstede
de Spiegel, gelegen aan de Cothense kant van
de Wijkersloot, had gekocht.116 Deze hofstede
bestaande uit een huismanswoning, bergen,
bakhuis en schuur met 46 morgen boomgaard,
bouw- en weiland onder Cothen, 21 morgen gelegen in het Wijkerbroek onder Wijk
bij Duurstede en 2 morgen bouwland onder
de Dwarsdijk, verkocht Johan in 1791 aan
Albertus van Rossum en diens vrouw Adriana
van Achthoven. Overigens was de hiervoor al
genoemde Magdalena van der Burch in het
midden van de 17de eeuw eveneens eigenaresse van deze hofstede de Spiegel met 42,5
morgen land.
Johan overleed in 1795, waarna zijn boedel
overging op broer Cornelis en zus Agnes Geertruida. Volgens een taxatie door schout en schepenen van Cothen bezat Johan in dat gerecht
de navolgende onroerende goederen:
- het herenhuis Roijensteyn met bouwhuis
(bouwhuis verhuurd aan Hendrik Wennekens voor f 30 p.j.), berg en schuur met de
annex landerijen van 5m, op f 3.000;
- 9m bouwland naast de laan van Roijensteyn,
genaamd de Geer, verhuurd aan Dirk Vernooij voor f 135 p.j., op f 1.800;
- 8m bouwland, waarvan 1m boomgaard (vanouds genaamd de Spiegel) boven ’s heren
ongelden met een uitgang aan de Buurkerk
te Utrecht van een mudde weit, geredi18
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meerd wordend met f 5-10 en f 1-6 aan tins,
verhuurd aan Harmen van Hasendonk voor
f 104 p.j., op f 1.400;
8m bouwland, genaamd de Gulde Akkers,
verhuurd aan Bart van Bemmel voor f 85 p.j.,
op f 900;
2m bouwland gelegen tussen de Trekweg en
de Wijkersloot en nog 1m over de Trekweg
voor de boomgaard van St.Jan te Utrecht,
leenroerig aan het graafschap Culemborg,
verhuurd aan Harmen van Hasendonk voor
f 39 p.j., op f 400;
3m bouwland aan het Koeijkampje, genaamd
de Cloot, verhuurd aan Harmen van Hasendonk voor f 39 p.j., op f 300;
een huis, schuur en smidshuis met de boomgaard, verhuurd aan Hendrik Roskam voor
f 80 p.j. boven de toepacht van 6 jonge hoenderkuikens, op f 700;
3m land zijnde elsenbos en 3,5m boomgaard,
waarvan de weide is verhuurd aan Hendrik
Roskam voor f 25 p.j., op f 1.400;
5m boomgaard en een huis zijnde een herberg, met een boomgaardje aan de laan van
Roijensteyn, verhuurd met de 5m boomgaard aan Willem Reijntjes voor f 75 p.j., op
f 1.700.117

Broer Cornelis verwierp, evenals in 1783, de
erfenis waardoor Agnes over een groot kapitaal
beschikte en zij zich een passende status kon
veroorloven. Zij woonde samen met haar broer
in een huis aan de Romenburgerstraat [de huidige Hamburgerstraat].118 Uit haar latere testamenten blijkt dat zij minstens drie dienstboden
en een koetsier met diens echtgenote in dienst
had.119 Het beheer van haar waardepapieren en
onroerende goederen voerde Agnes Geertruida,
net als haar moeder, zelf tot aan haar overlijden. Met het overlijden van Agnes Geertruida
op 9 juni 1812 stierf deze tak van de familie
Schadé uit en kwam er een einde aan de relatie
tussen de familie Schadé en Royestein.
In haar laatste testament, dat slechts drie dagen
vóór haar overlijden werd opgesteld, benoemde
Agnes ‘gezond naar ziel en lighaam haar gehuegen en oordeel hebbende zoals bleek uit hare
redeneringen en gesprekken….’ tot haar universele erfgenamen haar neven en nichten van
moederszijde Maria de Wijkerslooth (gehuwd
met Johannes Jacobus van Zuijlen van Nijveld
de Haar), Franciscus de Wijkerslooth, Henricus
van Wijnbergen (zoon van zaliger Aletta de
Wijkerslooth), de kinderen en nakomelingen

van neef zaliger Cornelis de Wijkerslooth, de
kinderen van neef zaliger Henricus de Wijkerslooth en haar nichten Agatha en Maria
Dommer, allen voor eenzevende deel.120 Grote
geldsommen werden gelegateerd aan enkele
rooms-katholieke instellingen, uiteraard met
als tegenprestatie het lezen van vele heilige
missen voor het zielenheil van de testatrice.
Ook haar dienstmeiden kregen een legaat
bestaande uit een geldbedrag en haar ‘zijden,
linnen en wollen kleederen’. Haar koetsier Reinier Swillens werd het best beloond. Aan hem
legateerde Agnes een bedrag van 3.000 gulden
plus ’alle de meubilen en huijsraat dier er na
mijn overl[lijden] zullen gevonden worden op
het buitengoed Rooijestein gelegen onder den
Dwarsdijk Canton Wijck’. Een andere interessante bepaling in het testament was dat pachter
Jan de Graaff en zijn echtgenote de keus
hadden om ‘de huijsinge, zijnde een herberg,
met het boomgaardje bij hunlieden bewoond
wordende, staande onder het gerecht Cothen
aan de laan van de heeren huijsinge Rooije
steijn met nog vijff morgen boomgaard. die zij
thans in huure hebben over en aan te neemen
voor een somma van een duijsend guldens aan
contant geld….’. Het betrof hier het huis dat
ten noorden van het herenhuis Royestein lag.
De inventarisatie van de eigendomsbewijzen
van het onroerend goed, waardepapieren, geld
en roerende goederen van Agnes Geertruidia
Schadé, zoals men die onder de hoede van koetsier Reinier Swillens aantrof in haar sterfhuis
aan de Hamburgerstraat in Utrecht, kostte de
executeurs vele dagen.121 Bij die inventarisatie
vond men ondermeer een pakket met papieren
bewijzen van eigendom van het huis Royestein
met 14 morgen land gelegen in Cothen uit het
jaar 1671. De waarde van het totale bezit van
Agnes Geertruida Schadé bleek aanzienlijk en
werd getaxeerd op 59.769 gulden. Daar moesten alleen nog enkele schulden ad 3.495 gulden
vanaf. Haar meubelen en roerende goederen uit
haar huis aan de Romenburger- c.q Hamburgerstraat werden in vijf openbare verkopingen
geveild waarna de erfgenamen de executeurs
kwijting verleenden.122
Pachters van het bouwhuis van Royestein in de 18de
eeuw
Uit de ‘periode Schadé’ zijn ook enkele pachters van het bij Royestein behorende bouwhuis bekend. Zoals hiervoor werd beschreven,
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boerde Hendrik Aertsz [Pappelendam] ook
gedurende de eerst twee decennia van de 18de
eeuw op Royestein. Hij werd waarschijnlijk
rond 1727 opgevolgd door Antonius (Teunis)
Hendriks van Koten. Vermoedelijk was deze
Teunis de in 1690 geboren zoon van Hendrik
Aertsz en Cornelia Peeters. Hij trouwde in
1727 met Maria Rijken de Bie en werd toen
de pachtboer op het bouwhuis van Royestein
met een aantal morgen weiland.123 In 1739
werd zijn pachtcontract, ondanks twee jaren
pachtschuld, voor vier jaar verlengd.124 Hij
huurde toen voor een periode van vier jaar ‘het
bouwhuijs, berg en schuur, de duijvevlucht op
het bakhuijs, de boomvrugten van de appelen nooteboomen op het voorplijn, tot aan de
heere verhuerders hof, en dan nog de weijde
van den grooten boomgaerd groot ontrent vijf
morgen ...’. De pachtsom bedroeg 100 gulden
per jaar. De oogst van de vruchtbomen werd
buiten de pacht gehouden evenals het gebruik
van de paardenstal in het bouwhuis en een
deel van de zolder boven de stal om hooi en
stro voor de paarden te kunnen bergen. Uit die
laatste bepalingen blijkt dat de familie Schadé
op Royestein verbleef, waarschijnlijk tijdens de
zomermaanden. Na deze pachtperiode verlaat
Teunis Hendriks van Koten het bouwhuis en
duikt in 1744 op als tapper en daghuurder in
Dwarsdijk.125 De pacht van het bouwhuis van
Royestein met de bijbehorende bebouwing en
grond werd in 1744 overgenomen door Hendrik Janzen Kloek.126 Hij was de oudste zoon
van weduwnaar Joannes Kloek die waarschijnlijk rond 1735 met zijn vijf kinderen vanuit
Emmerik naar Wijk bij Duurstede of omgeving
was verhuisd.127 Hendrik werd op de boerderij
geholpen door zijn broer Gerrit. Na zes pachtjaren hield Hendrik het voor gezien en verhuisde
naar een hofstede op de Noort in Wijk bij Duurstede. De huur werd vanaf 1750 overgenomen
door Lucas Peters Winnekes, afkomstig uit het
Duitse Weeze. Lucas trouwde op 5 januari van
dat jaar in Schalkwijk met Teuntje Hendrikse
van den Berg en tekende twee weken later
het contract voor de pacht van het bouwhuis
en vijf morgen weide op Royestein.128 Bij het
overlijden van Lucas was zijn oudste zoon
Hendrik nog niet mondig, daarom nam zijn
weduwe Teuntje in 1770 de pacht over.129 In
de jaren daarna zette Hendrik de pacht voort.
Interessant is dat in de pachtovereenkomst van
1807 werd bepaald dat hij op een gedeelte van
een akker land groenten en aardappelen mocht
het kromme-rijngebied
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verbouwen.130

De familie De Wykerslooth de Rooyesteyn
(1812 - 1954)
Het goed Royestein kwam in 1812 door
vererving in de rooms-katholieke familie De
Wykerslooth. De eerste eigenaar was Franciscus
Johannes Gaspar Nicolaas de Wijkerslooth [de
Rooyesteyn]. Het oorspronkelijke grondbezit
van de familie Schadé in Cothen en Wijk bij
Duurstede viel uit elkaar. Maar de ongeveer vijf
hectare direct onder en bij het huis Royestein
gelegen grond bleef in elk geval tot 1956 in het
bezit van meerdere generaties van de Belgische
tak van de familie De Wykerslooth. De diverse
wijzigingen in de eigendom zijn goed te volgen
in de kadastrale leggers van de toenmalige
gemeente Cothen.131
Beknopte parenteel van Cornelis van
WIJKERSLOOTH132
I.1 Cornelis (Corneille) van WIJKERSLOOTH, geboren Utrecht 25 april 1665,
overleden 1732.
Huwt Utrecht 17 nov. 1705 Catharina Maria
van GESSEL, begraven 9april 1743, dochter
van Cornelis van Gessel en Gertruda van Wijkerslooth.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Cornelius Gasparus (Corneille) de WIJKERSLOOTH (zie II.1).
II.1 Cornelius Gasparus (Corneille) de WIJKERSLOOTH, geboren Utrecht 5 jan. 1713,
koopman, overleden Utrecht 21 april 1761.
Huwt Papendrecht 22 nov. 1748 Maria Joanna Charlotta van KUYKHOVEN, geboren
Papendrecht 1727, overleden Utrecht 15 okt.
1800, dochter van Hendrik van Kuykhoven en
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Anne Marie Catherine de Vecquer de Grevenmachern.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Gerardus Josephus baron
de WIJKERSLOOTH van GREVENMACHERN, geboren Utrecht 1749, verkrijgt 2 juni
1803 van Keizer Frans II de titel rijksbaron. (Hij
voegde aan zijn naam “van Grevenmachern”
toe. De toevoeging kwam van zijn grootmoeder
van moederskant die Vrouwe van de Heerlijkheid Grevenmachern in Luxemburg was.) Bij
K.B van 28 aug. 1814 wordt hem de titel baron
verleend.133 Overleden 1804.
Huwt Amsterdam 1774 Geertruda Maria
Roest van Alkemade.
2. Maria Elizabetha de WIJKERSLOOTH,
gedoopt Utrecht (RK) 17 juni 1751, overleden
3 dec.1753
3. Henricus Jacobus baron de WIJKERSLOOTH van WEERDESTEIN, gedoopt
Utrecht (RK) 17 aug. 1752, wordt 25 maart
1786 bij decreet van keizer Josef II erkend als
behorend tot de adel en verkrijgt de titel baron.
(De toevoeging de Weerdestein ontleende hij
aan het feit dat zijn vrouw in 1785 de ridderhofstad Weerdestein van haar vader erfde.) Bij
K.B van 24 nov. 1816 wordt hem de titel baron
verleend. Overleden Haarlem 1808.
Huwt Haarlem 1785 Anna Maria Catharina
de Ram van Schalkwijk.
4. Maria Elizabetha de WIJKERSLOOTH,
gedoopt (Utrecht RK) 25 febr. 1754, overleden
14 maart 1754.
5. Guillaume Henri Charles (Wilhelmus Carolus) de WIJKERSLOOTH, gedoopt Utrecht
(RK) 29 mei 1755, begraven Utrecht 26 maart
1764 (Geertekerk).
6. Franciscus Johannes Gaspar Nicolaas
baron de WYKERSLOOTH van ROOYESTEYN (zie III.6).
7. Maria Elisabetha Catherina de WIJ-

KERSLOOTH, gedoopt Utrecht (RK) 30 okt.
1759, overleden Brugge 17 febr. 1815.
Huwt Utrecht 1788 Jan Jacob Ghislain baron
van ZUYLEN van NYEVELT, geboren Brugge
1752, heer van De Haar, etc., postmeester en
later burgemeester van Brugge (1813-1817),
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
overleden 1846, zoon van Jean Bernard baron
van Zuylen van Nyevelt, postmeester en schepen van Brugge, en Isabelle Marie Claire du
Bois de Leyselle.
8. Catharina Maria de WIJKERSLOOTH,
gedoopt Utrecht (RK) 28 sept. 1761, overleden
1803.
Huwt Bartholomeus Michel van STEENHARDT, kolonel-commandant der cavalerie
(1793), burgemeester van Utrecht (1808-1818),
geboren ca 1748, overleden 1818.
III.6 Franciscus Johannes Gaspar Nicolaas
baron de WYKERSLOOTH van ROOYE
STEYN, gedoopt Utrecht (RK) 6 jan. 1757, luitenant bij het corps karabiniers, wordt bij K.B.
van 1 juli 1816 benoemd in de Ridderschap van
Utrecht en bij K.B. van 27 sept.1817 verkrijgt
hij de titel baron. (De titel gaat over op allen.)
(De naamstoevoeging “de Rooyesteyn” is ontleend aan de eigendom van het Huis Royestein
in Cothen.) Tevens eigenaar van de hofstede
Rimmigen aan de Amerongensedijk in Wijk bij
Duurstede en in de periode 1796/1804 eigenaar
van de buitenplaats Duinvliet in Overveen.134
Overleden Parijs 22 mei 1821.
Huwt Overveen (Bloemendaal) 28 aug. 1787
jkvr. Maria Elisabeth ROEST van ALKEMADE, geboren Dordrecht 27 nov. 1766,
overleden Schaerbeek (B) 31 mei 1842, dochter
van Jacob Theodoor baron Roest van Alkemade
en jkvr. Elizabeth Maria Cornelia Oem van
Moesenbroeck.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Jacobus Ludovicus Josephus Joannes
baron de WYKERSLOOTH van ROOYE
STEYN (zie IV.1).
2. Henri Louis Joseph Johannes baron de
WYKERSLOOTH van ROOYESTEYN, geboren Brussel 30 aug. 1805, burgemeester van
Péronne-les-Binche (Henegouwen, B), (kinderloos) overleden Mons [Bergen] (Henegouwen,
B) 10 april 1864.
Huwt Mons 11 juni 1833 jkvr. Delphine Julia
Constance Josèphe HANOT d’HARVENG,
geboren Mons 5 sept. 1800, overleden Mons 18
febr. 1869, dochter van jhr Maximiliaan Char44 | 3 | 2 0 1 1 

les Joseph Hanot d’Harveng en jkvr. Victoire
Josephine Felicite de Wolff.
IV.1 Jacobus Ludovicus Josephus Joannes
baron de WYKERSLOOTH van ROOYE
STEYN, geboren Bloemendaal 14 aug. 1798,
laat in 1863 het bekende kasteel van Chevetogne in Namen (B) bouwen, overleden Brussel
31 juli 1888.
Huwt Brussel 20 april 1830 Sophie Isabelle
Louise Ghislaine baronesse DIERT van
KERKWERVE, geboren Brussel 13 aug. 1808,
overleden 16 maart 1871, dochter van Jean
Gerard baron Diert van Kerkwerve, heer van
Melissant, lid van de Ridderschap en de Provinciale Staten van Zuid-Brabant, en jkvr. Marie
Barbe Ghislaine d’Osy.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Marie Francoise Ghislaine Camille
baronesse de WYKERSLOOTH van ROOYE
STEYN, geboren Brussel 26 sept. 1833, overleden 20 maart 1902, begraven Chevetogne
(B).135
Huwt Brussel 25 mei 1852 Pierre Lambert
Leopold graaf Van den STEEN de JEHAY,
geboren Maffe (B) 29 juni 1814, overleden
Chevetogne (B) 23 mei 1884, zoon van Charles
Armand Herman Joseph graaf Van den Steen
de Jehay en jkvr. Marie Charlotte Petronelle
Eleonore de Grumsel d’Emale.
2. Emile Henri Florent Ghislain baron de
WYKERSLOOTH van ROOYESTEYN (zie
V.1)
V.1 Emile Henri Florent Ghislain baron de
WYKERSLOOTH van ROOYESTEYN, geboren Brussel 15 maart 1837, Luitenant-generaal
en Aide-de-Camp van koning Leopold II van
België, overleden Brussel 10 jan. 1909.136
Huwt Brussel 16 april 1886 Pauline Alphonsine Zoe Marie Ghislaine de MARCHES,
geboren Brussel 26-12-1847, overleden Brussel
1921, dochter van Gustave Alexandre Ferdinand baron De Marches en Zoe Theodorine
Marie Ghislaine burggravin Vilain xiv.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Ferdinand Charles Ghislain Marie Francois baron de WYKERSLOOTH van ROOYE
STEYN, geboren Brussel 10 juni 1869, kapitein
bij het regiment Guides, overleden WoluweSaint-Lambert 1954.
Huwt Achene (B) 6-8-1895 Mathilde Marie
Berthe Francoise Xavière Ghislaine baronesse d’HUART, geboren Sovet onder Achene
het kromme-rijngebied
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(Namen), chateau d’Outhaine, 3 juni 1874,
overleden Woluwe-Saint-Lambert 1921, dochter van Alfred Julien Charles Marie Ghislain
baron d’Huart en Mathilde Octavie Xavière
Malou.
Toen Agnes Geertruida Schadé overleed, waren
er nog maar twee kinderen van Corneille
Gaspar de Wijkerslooth in leven, zoon Franciscus en dochter Maria Elisabetha Catherina.
Bij de afwikkeling van de erfenis van Agnes ging
de eigendom van het goed Royestein kennelijk
pas na enige tijd over naar zoon Franciscus. Wel
duidelijk is dat hij in 1814 eigenaar was van
Agnes Geertruida’s huis zijnde een ‘huizinge,
erve en grond met de stalling en koetshuis staande en gelegen aan de zuidzijde van de Romenburgerstraat littera A, nummer 345’.137 Hij werd
in die akte van verhuring vermeld als Franciscus
de Wijkerslooth, wonend te Brussel. Bij zijn
benoeming in de ridderschap van Utrecht van 1
juli 1816 werd hij F.J. de Wijckerslooth van Royestein genoemd.138 Dat zou kunnen betekenen
dat het goed Royestein tussen 1814 en 1816 in
zijn bezit is gekomen. Helaas is er nog geen bron
gevonden die dit kan bevestigen.
Franciscus woonde inmiddels in Brussel en
omdat zijn nakomelingen daar ook bleven
wonen ontstond er een Belgische adellijke tak
van de oorspronkelijke familie De Wijkerslooth.
Er bleven echter meerdere verbindingen met
Nederland bestaan, want Franciscus was ook
eigenaar van de bekende hofstede Rimmegen
aan de Rijndijk 1A/B in Wijk bij Duurstede.139
In de eerste kadastrale legger van 1832 staat
Jan Jacob baron van Zuylen van Nyevelt als
eigenaar vermeld.140 Deze Jan Jacob was getrouwd met Maria Elisabetha Catharina de Wijkerslooth. Hij was burgemeester van Brugge en
sinds 1801eigenaar van ondermeer het bekende
kasteel en de heerlijkheid De Haar te Haarzuilens.141 Na het overlijden van Franciscus baron
de Wykerslooth de Rooyesteyn in 1821 werd
Jan Jacob waarschijnlijk benoemd tot voogd
over diens toen nog onmondige kinderen en
kwam daarom zijn naam in de eerste kadastrale
legger. In de tweede kadastrale legger van Cothen, die rond 1840 werd aangelegd, stond het
goed Royestein op naam van Franciscus’ tweede zoon Henri Louis Joseph Johannes.142 Henri
was burgemeester van Péronnez-lez-Binche,
een mijnstadje in de Belgische provincie Henegouwen, vlakbij de Franse grens. Hij overleed
in 1864 kinderloos en daarom kwam het goed
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Baron Emile Henri Florent Ghislain de Wykerslooth de
Rooyesteyn) (bron: www.ars-moriendi.be)

Royestein op naam te staan van zijn weduwe
Delphine Hanot d’Harveng en zijn oudere broer
Jacobus Ludovicus Josephus Joannes.143 Baron
Jacobus werd in België mede bekend omdat hij
in 1862 samen met zijn vrouw het circa 250
hectare grote domein Chevetogne kocht.144
Zij lieten daar in 1863, naar het ontwerp van
de zeer bekende Belgische architect Hendrik
Beyaert, in de bossen van Chevetogne (Namen,
B) een fraai kasteel in eclectische stijl bouwen.
Rondom het kasteel werd een landschapspark
aangelegd. Op een fronton boven de hoofdingang van het kasteel zijn nog steeds de beide
wapens van het echtpaar te zien.145 Na het
overlijden van Jacobus’vrouw Sophie in 1871,
vererfde het kasteel en bijbehorende gronden
op zijn dochter Marie Franchoise Ghislaine
Camille. Het tegenwoordig 550 hectare grote
provinciale domein van Chevetogne met het

kasteel, het park en de bijbehorende bos- en
natuurgebieden is opengesteld voor het publiek
en een grote trekpleister in de regio.146
Naast dit fraaie domein stak het goed Roye
stein, dat de familie in Cothen bezat, maar
schamel af. Het herenhuis en de boerderij
waren al in verval geraakt en in 1866 liet de
baron de boerderij slopen. Het huis overleefde
niet veel langer en ging in 1871 tegen de
vlakte. Volgens de kadastrale legger werden alle
percelen van het goed Royestein, met uitzondering van de laan van Royestein, in 1883 verenigd tot één perceel dat toen gebruikt werd als
boomgaard.147 Zoals uit aankondigingen in de
Wijksche Courant blijkt werd deze boomgaard in
de tweede helft van de 19de eeuw en het begin
van de 20ste eeuw beheerd door leden van de
bekende rentmeestersfamilie Kronenburg.148
Dezelfden die Weerdestein en Rhodesteyn in
Neerlangbroek beheerden. Nadat baron Jacob
in 1888 - 90 jaar oud - overleden was, werd
het goed Royestein aanvankelijk gezamenlijk
eigendom van zijn zoon Emile en zijn dochter
Marie Francoise Ghislaine. Maar in 1891 kwam
het geheel in eigendom van baron Emile.

Verkeerde zijn vader Jacobus al in hoge Belgische kringen en dure Brusselse salons, zoon
Emile bracht het zelfs tot luitenant-generaal en
vertrouweling van koning Leopold II. Hij behield Royestein tot 1910 toen hij het overdroeg
aan zijn zoon Ferdinand. Het bleef, ook voor
een familie in het buitenland, interessant om
de grond in bezit te houden, want het rendement was erg goed. Zo brachten bijvoorbeeld de
vruchten uit deze boomgaard op een openbare
boomvruchtenverkoping in 1919 een bedrag
van 3.560 gulden op.149
Het goed Royestein bleef in elk geval tot na
1956 het eigendom van de familie De Wyker
slooth de Rooyesteyn.
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Varia
Utrechtse parentelen vóór 1650 (deel 2)
In het decembernummer 2010 van dit tijdschrift
schreef ik een recensie van deel 1 van de uitgave ‘Utrechtse parentelen vóór 1650’. Inmiddels is deel 2 verschenen en wordt gewerkt aan
deel 3.

Deel 1 is, volgens de website van het de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, die de delen uitgeeft, uitverkocht. Dat
laatste kan ik me goed voorstellen. Net zoals
deel 1 is immers ook deel 2 een onschatbare
bron voor genealogisch onderzoek vóór de periode dat de meeste doop-, trouw- en begrafenisboeken beginnen.
Dit deel bevat twee breed uitgewerkte parentelen. Een parenteel is in de genealogie een
opstelling waarin van een stamouderpaar of alleen van een stamvader of een stammoeder, al
hun kinderen en hun verdere afstammelingen,
zowel in de mannelijke als in de vrouwelijk
lijn, zijn uitgewerkt.
Casper van Burik heeft de parenteel van Jan

Willamsz. van Eyndhoven en Peternelle N.N.
uitgewerkt. Jan Willamsz., korenkoper te
Utrecht, wordt genoemd in 1457 en overlijdt
te Utrecht in 1476. Nakomelingen van het echtpaar zijn niet alleen te vinden in Utrecht maar
ook in plaatsen als Culemborg, Cothen en in
het bijzonder in Wijk bij Duurstede.
Nico Plomp en Coen van Wijngaarden hebben zich verdiept in het nageslacht van Gherit
Aerntsz. Coern en Clemense Egbertsdr. (van de
Pol). Zij zijn gehuwd voor 1474. Hij wordt vermeld in 1459 bij land in Blokland bij Montfoort
en sterft voor 1508. De meeste nakomelingen
wonen in de buurt van Montfoort en Linschoten. In een bijlage publiceren de auteurs de
kwartierstaat van Clemense zelf. De kwartierstaat gaat terug op Willem II, graaf van Holland
(1234-1256).
Beide parentelen zijn het resultaat van decennialange noeste arbeid in uiteenlopende,
dikwijls onverwachte, archieven. Kortom,
duizenden manuren. Al dat werk verdient een
mooie uitgave en dat is dan ook het geval.
Evenals deel 1 is deel 2 eveneens voorzien van
een uitgebreid notenapparaat en van een index
op voor- en familienamen. Helaas ontbreekt
ook in dit deel de door mij wenselijk geachte
index op geografische namen. Uiteraard wacht
ik niet alleen daarom op deel 3.
Utrechtse Parentelen vóór 1650. Deel 2
Rotterdam: Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’. 301 pagina’s. ISBN
978-90-78451-11-2. Te bestellen door 22,50
euro (inclusief verzendkosten) over te maken
op postbankrekening 55546 t.n.v. Penningmeester ‘Ons Voorgeslacht’ te Rotterdam, onder
vermelding van UP 102.
> Ad van Bemmel
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Opening nieuwe archiefgebouw RHC Zuidoost Utrecht

Donderdagmiddag 13 oktober 2011 woonden
zo’n 140 genodigden de feestelijke opening
van het nieuwe archiefgebouw van het
Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost
Utrecht in Wijk bij Duurstede bij.

Na een welkomstwoord ging de heer G.F. Naafs,
bestuursvoorzitter van het samenwerkingverband, in op de verschillen tussen het Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse
Heuvelrug, dat tussen 1996 en 2010 bestond, en
het RHC Zuidoost Utrecht dat op 1 januari 2010
werd opgericht. Met de bouw van de archiefbewaarplaats is een van de grootste knelpunten,
het tekort aan kwalitatief goede depotruimte en
de verspreide opslag van de archieven, voor de
Boven: Een deel van de genodigden in de raadszaal
van het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede op 13
oktober 2011 (foto W.R. Leeman)
Rechts: De heer T. van den Heuvel van Jacomij Metalen ontvangt uit handen van de archivaris mevrouw
M.A. van der Eerden-Vonk en de heer H.J.F. Reeringh
een ingelijste foto van een door hem geadopteerd
archiefstuk (foto W.R. Leeman)
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Varia
Er wordt geoefend
voor de uitvoering
van het muziekstuk
waarmee het
archiefgebouw
door het publiek in
gebruik is genomen
(foto W.R. Leeman)

komende decennia opgelost. Daarna volgden
een video van het bouwproject door de heer
W.R. Leeman en een toespraak van de voorzitter van de Vriendenstichting van het RHC, de
heer H.J.F. Reeringh. Aan het eind daarvan
kregen de aanwezige Vrienden die een of meer
door de archiefcalamiteit beschadigde archiefstukken hebben geadopteerd een ingelijste foto
van het document vóór en na de restauratie.
Grafisch ontwerper A. van Zwieten liet vervolgens zien hoe hij de tien afbeeldingen van
kastelen uit de regio heeft gemaakt, die in grijze
granieten platen zijn aangebracht in de geelbruine kalkstenen buitengevel van het gebouw.
Musicus en dirigent R. de Haan wist de aanwezigen, na een repetitie in de raadszaal, naar
buiten te lokken, zodat hij vanaf het dak van
het nieuwe archiefgebouw het rondom het
gebouw staande spreekkoor van genodigden
kon leiden. Na een welgemeend proost, kon de
borrel beginnen.

Zaterdag 15 oktober vond de open dag plaats.
Ongeveer 100 bezoekers maakten gebruik
van de mogelijkheid om het archiefgebouw
van binnen te bekijken. De medewerkers van
het RHC hielden rondleidingen in de quarantaineruimte en de beide verdiepingen van het
archiefdepot. In de hal van het Wijkse gemeentehuis waren de historische verenigingen uit
het Kromme-Rijngbied, Driebergen-Rijsenburg,
Maarn-Maarsbergen en Rhenen aanwezig met
een informatiekraam. De restauratiebedrijven uit Delft en Helmond, die bezig zijn met
de restauratie van de archiefstukken van het
RHC, gaven demonstraties over aanvezelen en
boekbinden. In vitrines en op foto’s werd een
beeld gegeven van de beschadigde en herstelde
archiefstukken. Veel belangstelling was er ook
voor de workshops paleografie en genealogie.
Bovendien was te zien en horen hoe het bouwproject is verlopen en de kasteelafbeeldingen
tot stand zijn gekomen.
Al met al een geslaagde opening die door veel
mensen is bezocht. De Vriendenstichting telde
na afloop vijf nieuwe donateurs. Zie voor meer
informatie over de activiteiten van het RHC
(waaronder een cursus paleografie in 2012
waarvoor men zich kan aanmelden) de website: www.rhczuidoostutrecht.nl.
> Ria van der Eerden
Gemeentelijk archiefinspecteur de heer H.P.J.E.
Merkelbach leidt op 15 oktober een groep
belangstellenden rond in het archiefdepot op de
begane grond (foto W.R. Leeman)
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Deel 9: A.A.B. van Bemmel
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