
De achternaam Van der 

Maath is een van de meest 

voorkomende bij de leden 

van het Amersfoortse stads-
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van het Amersfoortse laken voor de export. Dit werd 
streng gecontroleerd door waardeins.14 Er is echter 
nog weinig bekend over namen van lakenwevers en 
handelaren (drapeniers). 

Leden van het stadsbestuur bekleedden daar-
naast in stedelijke instellingen zoals Armen de Poth 
en het Sint Pietersgasthuis een bestuursfunctie en 
hadden hiermee een leidende rol in de samenleving. 
Uit de bemoeienis van het stadsbestuur met de 
stichtingsoorkonden en de controle van de jaarreke-
ningen van deze instellingen blijkt hoezeer dit in het 
verlengde van het bestuur van de stad lag. Het was in 
het belang van het stadsbestuur om de grootste 
uitwassen van armoede, zoals bedelen en oproeren, 
tegen te gaan. 

De belangrijke families hadden een prominente 
plaats in de kerk, door middel van het stichten van 
altaren waar zielenmissen gelezen werden voor 
overleden familieleden, de zogenaamde vicarieën. 
Hieraan was een vaste priester verbonden, de vicaris, 
die onderhouden werd uit het (grond)bezit dat 
daarvoor was gereserveerd. Ook werden hieruit 
uitdelingen aan armen op bepaalde tijden bekostigd. 
Voorbeelden van families die vicarieën stichtten zijn 
Bot, Cairman, Poyt, Van Rijn, Hamersvelt, Pijll en 
Bosch, maar niet de familie Van der Maath15 

Genealogie van de familie 
Van der Maath

In bijlage 1 staat een genealogisch overzicht van de 
familie Van der Maath.16 De oudste vermelding van 
de familienaam is van de stadsbestuurders Evert en 
Lubbrecht uit 1322.17 De volgende is uit 1342 en 
noemt Ghijselbrecht heer Everaertssoen en Beatris 
zijn vrouw.18 De voornamen Gijsbrecht en Evert 
komen nog vaker terug. In hetzelfde stuk wordt nog 
een Lubbrecht, schepen, genoemd. Dan komt er in 

vraag beantwoorden hoe lang een dergelijke periode 
kan zijn, is erg speculatief. Deze getallen vergelijken 
met die van andere steden is lastig, er is nog niet 
veel onderzoek naar gedaan en de perioden van 
onderzoek moeten min of meer samenvallen. 

Rijkdom is macht, dus grondbezit als maatstaf is 
onontbeerlijk in een eliteonderzoek. Dekker stelde 
in zijn boek over de Malenhoeven:9 ‘Uit vergelijking 
kan worden afgeleid dat de band tussen de malen en 
het stadsbestuur dan tamelijk nauw is, verschillende 
malen zijn schepen of schout van Amersfoort 
geweest’. Zie ook de bovengenoemde constaterin-
gen van Lenselink en Kemperink.10

De schaarse bronnen hiervoor komen pas laat 
beschikbaar. De oudste grondbelastingregisters in 
het Sticht Utrecht dateren uit de 15e eeuw, die voor 
het morgengeld. De belasting werd geheven over de 
oppervlakte (meestal in morgens) van het bezit. 
Voor Eemland zijn die van een vijftal jaren bewaard 
gebleven.11 

De biernijverheid en lakennijverheid waren in de 
middeleeuwen de belangrijkste takken van nijver-
heid in Amersfoort. Beide hadden een belangrijke 
exportfunctie. De export van de biernijverheid werd 
bevorderd door de privileges van tolvrijdom in Hol-
land die in de 14e eeuw door de graven Albrecht en 
Willem VI aan de burgers van Amersfoort zijn gege-
ven. Naar de biernijverheid is uitgebreid onderzoek 
gedaan, ook naar de relatie met het stadsbestuur. 
Het onderzoek heeft ongeveer 350 namen van brou-
wers in de periode 1375-1600 opgeleverd.12 Van de 14e 
tot het midden van 16e eeuw was Amersfoort een 
echte bierstad.

Uit het dagboek van burgemeester Cornelis 
Volckensz uit 1555 blijkt dat de lakennijverheid de 
belangrijkste bedrijfstak was geworden.13 Het stads-
bestuur hechtte ook grote waarde aan de kwaliteit 

zoals brieven, gebeden en gedichten.4 Tenslotte het 
testament van de laatste telg, Jorden, met een inven-
taris van al zijn bezittingen.5 Buiten dit archief is 
onder andere gebruik gemaakt van de morgengeld-
registers uit het Utrechts Archief, een grondbelas-
ting. 

Kenmerken van de elite
Vooraf enkele opmerkingen over de kenmerken van 
de bestuurlijke elite. Het stadsbestuur werd gekozen 
uit een selecte groep vooraanstaande burgers6, dus 
niet uit alle inwoners van de stad. Zij werden 
omschreven als omtrent in de vijftich personen van 
de treffelijcxte, rijkste, verstandichste en vreedsaemste 
borgeren en inwoonders van Amersfoort, die daer toe 
by de magistraet van outs waren genomineert.7 Rijk-
dom lijkt nog het meest meetbare kenmerk. Verder 
werd er zwaar getild aan de goede naam en faam. 
Vreedzaam zal wel samenhangen met het handha-
ven van de landsvrede en stadsvrede, dus niet ver-
oordeeld wegens geweld. Het was een select gezel-
schap waaruit het stadsbestuur voortkwam. Lense-
link dacht dan vooral aan grond- en huizenbezitters 
en kooplui en minder aan gildemeesters. Veel 
Amersfoorters hadden grondbezit in de dorpen van 
Eemland, vooral in Hoogland. In 1475 was in het 
Nedersticht (Oost-Utrecht) 3.700 ha in eigendom 
van Amersfoorters.8 Toch zaten er ook ambachtslie-
den in het stadsbestuur. Alberts heeft aangetoond 
dat er van de 14e tot de 16e eeuw jaarlijks twee tot 
acht bierbrouwers in de magistraat werden gekozen.

In de door het stadsbestuur uitgegeven oorkon-
den tot 1580 komt een totaal van 445 achternamen 
en/of patroniemen voor en 1230 achternamen en/of 
patroniemen met een bepaalde voornaam. Hier is 
gelijk een probleem: het is lang niet altijd zeker of 
eenzelfde voor- en achternaam ook één persoon 
betreft. Vaak is dat niet het geval. Soms is dat direct 
duidelijk omdat het verschil in jaren te groot is. De 

Inleiding
De familienaam Van der Maath komt tot rond 1600 
vaak voor onder stadsbestuurders. Vanwege de rijk-
dom aan bronnen in het archief van De Armen de 
Poth is de keuze op deze familie gevallen. Het doel 
van dit artikel is aan de hand van een tak van de 
familie meer inzicht te krijgen in de groep burgers 
die invloed had op het stadsbestuur, de elite. Het 
begrip elite wordt hier in meer beperkte zin 
gebruikt. Van Kan vat het begrip elite ruimer op en 
onderscheidt vier typen: politieke (bestuur), econo-
mische (rijkdom), geestelijkheid en functionarissen 
in dienst van de landsheer (graaf van Holland).1 In 
zijn onderzoek naar de elite van Leiden is de groep 
families die op geen enkele wijze aan het bestuur 
deelnam beperkt. De groep landsheerlijke functio-
narissen in Amersfoort was veel beperkter dan in 
Leiden. Kenmerken van de elite zijn:2

• onderlinge banden en huwelijken
• deelname aan het stadsbestuur
• bezittingen
• economische activiteiten 
• het stichten van vicarieën en bijdragen aan lief-

dadige instellingen
• opleiding, studie en cultuur

Bronnen 
In het Archief van Armen de Poth is een groot aantal 
stukken afkomstig van de familie Van der Maath, die 
meestal betrekking hebben op de nagelaten goede-
ren. Er komen ook stukken van meer persoonlijke 
aard in voor, uniek voor de meeste archieven van die 
tijd. Hieronder volgen de meest bijzondere. Er is in 
het archief een register met een overzicht van alle 
bezittingen, huwelijken en testamenten van de fami-
lie vanaf rond 1450 tot begin 17e eeuw.3 Verder is er 
een boekwerkje met, naast zakelijke aantekeningen 
zoals pachtcontracten, meer persoonlijke zaken 
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fende het goed Luttike Weede.29 Hiermee kunnen de 
families Poyt en Van der Maath aan elkaar gekoppeld 
worden. Voorts huwde Gijsbertgen Gijsbertsdochter 
van der Maath (B IV 2) rond 1500 met Dirk Evertsz 
Poyt.30 Een derde verbinding tussen de twee families 
was het huwelijk tussen Dam of Dammitgen, zuster 
van Gijsbert (B VI), met Rutger Dirksz Poyt.31 De 
familie Van der Maath knoopte ook relaties aan met 
andere families uit de Amersfoortse elite. De vrouw 
van de genoemde Gijsbert (B VI) was Cunera Albert 
Lumansdochter. Onder de stadsbestuurders kwam 
in de 16e eeuw de naam Lumansz diverse malen voor, 
ook met de geslachtsnaam Moy erin. Dit is ook met 
Cunera’s vader het geval: Albert zoon van Luman 
Aert Moyen zoon.32 De Albert Lumansz die in 1525, 
1527 en 1534 raad was, zou heel goed de vader van 
Cunera kunnen zijn die in 1542 met Gijsbert van der 
Maath huwde. De naam Verhell kwam rond 1500 en 
in 1579 ook voor onder de stadsbestuurders. Een 
Gerrit Verhell huwde de zuster van Cunera, Dieu-
wera, waardoor beide families werden verbonden.

Huwelijken hielden de rijkdom van de elite in 
stand, door samenvoeging van bezittingen na erfde-
ling onder de kinderen bij overlijden van de ouders 
van weerszijden. In bijlage 2 staat een overzicht van 
de huwelijken. Bovendien konden er op die manier 
ook allianties tussen groepen families ontstaan. 
Soms leidde dat weer tot geschillen zoals bijvoor-
beeld Gijsbert van der Maath tegen Gijsberta Poy-
ten, weduwe van Jan Swart over Luttike Weede 
(1589-1591)33, dezelfde Gijsbert tegen Gerrit Verhell34 
en het geschil tussen Armen de Poth en familie Ver-
hell over de erfenis van Jorden van der Maath.35

Een register, afkomstig van de familie Van der 
Maath geeft een overzicht van huwelijksovereen-
komsten, testamenten en boedelscheidingen, die de 
eigendomsstromen in goede banen moesten lei-
den.36 Het loopt over de periode 1406-1616. Gijsbert 
(B VI) was waarschijnlijk samensteller van het regis-
ter, zoals blijkt uit de inhoudsopgave, waarin hij 
schreef: ‘huwelijksovereenkomst van mij en Cunera’. 

Door de opname van gebeurtenissen na zijn dood, 
zoals het huwelijk van zijn dochter Lobbrich in 1614, 
is het duidelijk dat het register na zijn overlijden is 
aangevuld. Interessant in dit verband is dat na folio 
xxii de telling verandert in 23. De nummering lijkt te 
zijn aangepast. Iets dergelijks doet zich ook voor bij 
folio 61, waar een paar bladen met onduidelijke of 
ontbrekende nummers voorkomen. Er moeten bla-
den zijn tussengevoegd. Iets wat ook op andere 
plekken in het register is gebeurd. Dit vraagt om 
nader onderzoek. 

Gijsberts zoon Jorden huwde in 1591 Johanna van 
Droffeler. Zij was de dochter van Bartholomeus van 
Droffeler en Aleid van Bylaer. Van Byler of Van Bylaer 
was ook een van de meest voorkomende familiena-
men in het stadsbestuur. Van de Van Droffelers had-
den Herman, raad in 1554, en Jan, raad in 1549, zitting 
in het stadsbestuur. De moeder van Johanna was 
tegen het huwelijk, vandaar dat Jorden en Johanna 
een verzoekschrift indienden bij het stadsgerecht. 
Het gerecht stelde een onderzoek in waarbij aan de 
moeder gevraagd werd wat haar bezwaren waren. 
Ze zei die niet te kunnen noemen. Zij en haar man 
(Johanna’s stiefvader, Aert van Laurenburch) hadden 
haar dochter voorgehouden dat als Johanna het 
huwelijk niet zag zitten, ze haar vrij lieten de verbin-
tenis te verbreken. De conclusie van het gerecht was 
dat de moeder geen wettige bezwaren naar voren 
had gebracht. Gezien het schriftelijke advies van de 
verwanten van de (biologische) vader van de bruid 
en haar leeftijd (ongeveer 30 jaar) kon het huwelijk 
doorgang vinden, waarna huwelijkssluiting volgde.37 
Jordens broer Evert huwde Wilhelmina Snuel. 

Als het huwelijk het cement van het bouwwerk 
van het familienetwerk was, dan is het goed om eens 
naar de huwelijksovereenkomsten te kijken die 
gesloten werden. Die werden volgens een bepaald 
stramien opgesteld. Een mooi voorbeeld van een 
dergelijk huwelijksovereenkomst is die van Jorden 
van der Maath en Johanna. Na de gebruikelijke 
opsomming van de vertegenwoordigers van de fami-

29 Poth, inv.nr. 1254.   30 Ibidem, inv.nr. 1194.   31 Ibidem, inv.
nr. 1187.   32 Ibidem, inv.nr. 1122 en 1123.   33 Ibidem, inv.nr. 
318-319, 1080, 1234 en 1254.   34 Ibidem, inv.nr. 591 p 60v.    

35 Ibidem, inv.nr. 402.   36 Ibidem, inv.nr. 591.   37 Poth inv.
nr. 591 fo 91- 92 vo. Zie ook Stad inv.nr. 16 fo 365.   

1363 Jorden Ghijselbrechtsz.19 Die zou dus de zoon 
kunnen zijn van bovengenoemde Ghijselbrecht. 
Interessant omdat hier ook een Dirk Poyt wordt 
genoemd als medeleenman van Luttike Weede; 
hierover in de volgende paragraaf meer.

Jordens zoon Ghijselbrecht of Gijsbert Jordensz 
was gehuwd met Bertraet. Hij zou de Gijsbert uit het 
stadsbestuur uit de periode 1407-1423 kunnen zijn. 
Zijn dochter Gijsberta Gijsbertsdochter (geboren 
voor 1419) huwde met Jacob Jansz. 

Er volgt dan een lastige schakel. Hun zoon Gijs-
bert Jacobsz en diens zoon Jorden Gijsbertsz voer-
den niet de naam Van der Maath. Mogelijk is die 
naam later aan hun patroniemen toegevoegd. De 
naam Gijsbert Jacobsz komt in transportakten van 
het gerecht Amersfoort meerdere malen voor in de 
periode 1478-1491, waaronder ook met zijn vrouw 
Clemens. Vanaf 1491 is een aantal keren sprake van 
de erfgenamen van Gijsbert Jacobsz, zijn weduwe en 
zijn kinderen Jorden, Johan (priester), Christina en 
Gijsberta.20 Gijsbert Jacobsz zegelde met een eek-
hoorn in zijn wapen, evenals Gijsbert en Jorden van 
der Maath in de 16e eeuw.21 Het is duidelijk dat Gijs-
bert Jacobsz en zijn zoon Jorden in de stamboom 
van de Van der Maathen passen. Dat die naam via 
hun vrouwen Clemens en Lobbrich bij hen terecht is 
gekomen, is niet mogelijk. Clemens komt onder de 
naam Van der Weyden voor.22 Lobbrich heeft in de 
documenten als meisjesnaam Gerrit Claesdochter.23 
Na het overlijden van Jorden wordt ze vermeld als 
Lobbrich Jorden van der Maten weduwe.24 Dus de 
naam Van der Maath moet dan worden terugge-
voerd op Gijsberta Gijsbertsdochter (B III b), respec-
tievelijk hun moeder en grootmoeder.

Uit het huwelijk van Jorden en Lobbrich stamde 
Gijsbert Jordensz van der Maath, geboren rond 1520. 
Op 18 mei 1588, was hij ‘oud omtrent 70 jaar’ in een 
getuigenverklaring betreffende het graven van de 
Eem in 1555, met zijn handtekening in het resolutie-

boek van de stad.25 Hij huwde Cunera Albertsdoch-
ter in 1542. Zijn zoon Jorden, was de laatste telg uit 
het geslacht. Zijn geboortedatum is niet bekend. Hij 
was in ieder geval de oudste van de kinderen van 
Gijsbert.26 Hij had een broer, Evert, en vier zussen 
Willemtgen, Goutgen, Cunera en Lobbrich. 

Er was rond 1400 nog een tweede familietak. 
Deze tak wordt in de genealogie van Dix met A aan-
geduid en begint met de bovengenoemde Lubbert 
of Lubbrecht van der Maath.27 Zijn zoon Simon Lub-
bertsz wordt een aantal keren vermeld als stadsbe-
stuurder aan het einde van de 14e eeuw (zie bijlage 
3). Via zijn tweede zoon Egbert (geen functies 
bekend) gaat deze tak verder. Lubberts achterklein-
zoon Philips Lubbertsz was stadsbestuurder in het 
begin van de 15e eeuw. De lijn is dan verder te volgen 
via Philips broer Wouter (geen functies bekend), 
diens zonen Goert en Roelof en tenslotte Wouter 
Roelofsz. Hij komt als schepen en burgemeester 
voor aan het einde van de 15e eeuw, totdat hij in 1482 
tijdens de Stichtse Oorlog (1481-1483) uit de stad 
werd verbannen.28 

Onderlinge banden en huwelijken 
Door huwelijken werden families onderling verbon-
den. Ervan uitgaande dat door de standenmaat-
schappij de keuze van huwelijkspartners beperkt 
was, moeten er dichte netwerken met vele vertak-
kingen zijn ontstaan, waarbij in de loop der tijd fami-
lies verscheidene keren aan elkaar werden gekop-
peld. 

Een goed voorbeeld hiervan vormen de de fami-
lies Van der Maath en Poyt, een van de meest voor-
komende namen in de lijst met stadsbestuurders 
van Amersfoort. Eerder werd gemeld dat in 1363 
Jorden Ghijselbrechtsz samen met Dirc Poyt leen-
man van Luttike Weede was. Van het einde van de 
16e eeuw zijn er nog processtukken van rechtszaken 
tussen de families Van der Maath en Poyt betref-

19 Ibidem, inv.nr. 1074. In het overzicht van Dix (Familie-
groep Van der Mathe) begint bij hem tak B.   20 AE, beheers-
nummer 0012, Stadsgerecht, inv.nr. 436-1 en Poth 903.   21 
Op de grafsteen van Jorden staat ook een eekhoorn.   22 
Poth, inv.nr. 903 en 591 fo 93v.   23 Ibidem, inv.nr.951 fo 58.   

24 Ibidem, inv.nr. 591 29v, deductie van ons land in Zeldert.   
25 AE, beheersnummer 0001.01, Stadsbestuur (Stad) inv.nr. 
15 fo 534v.   26 Poth, inv.nr. 591 fo 91.   27 Dix, Familiegroep 
Van der Mathe, 7-10.   28 Ibidem, 9.   
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inv.nr. 599.   46 W.F.N. van Rootselaar. Amersfoort 777-1580 
(Amersfoort, 1878) 2 dln, II 384, 435 en 494.   47 J.G. Smit. ‘De 
Reformatie van Amersfoort (1579-1625)’, in: H. ten Boom e.a. 
(red.), Utrechters entre-deux. Stad en Sticht in de eeuw van de 
reformatie 1520-1625 (Delft, 1992) 231 en 235.   48 Stad, inv.nr. 
1337; zie ook J.G. Smit. Hoofdelijke omslag voor het ontzet van 
Antwerpen 5 juli 1585. AE Getypt, bibliotheek D5258.   

40 Ibidem, 10-18.   41 Smit, verstrekte gegevens. Zie ook A. 
van Bemmel, Beschryving der stad Amersfoort (Amersfoort, 
1760) 547-568.   42 Ibidem.   43 Poth, inv.nr. 597. Uitgegeven: 
W. Gommers, L. Jongen en A. van Nostrum (eds.). Bij afwe-
zigheid van de schout. Het persoonlijke ambtsdagboek van 
Cornelis Volckenszoon, burgemeester van Amersfoort (1555-
1556). (Hilversum, 2009).   44 Poth, inv.nr. 598.  45 Ibidem, 38 Dix, Familiegroep Van der Mathe, 7-10.   39 Ibidem, 10.   

schijnlijk waren er meerdere bestuurders onder de 
naam Jorden. In de stamboom van Dix komen hier-
voor in aanmerking Jorden Gijsbertsz (B III a, ver-
meldingen 1439-1450) en Jorden Jansz (vermeldingen 
1476, 1478 en 1482 en verbannen). Voor deze laatste 
komen in aanmerking B III c 1, of de zoon Jan Jor-
densz (B IV a), kleinzoon van Jorden Gijsbertsz (B III 
a). Verder zijn onder patroniem terug te vinden 
onder de namen van de middeleeuwse stadsbestuur-
ders, Gijsbert Jacobsz (B IV b), bestuursjaren 1464-
1485, en zijn zoon Jorden Gijsbertsz, bestuurder in 
1517 en 1521.41

In de 16e eeuw was Gijsbert Jordensz (B VI) een 
prominent stadsbestuurder. Hij had van 1543 tot 1578 
veelvuldig zitting in het stadsbestuur. Daarnaast 
trad hij verscheidene jaren op als rentmeester van 
de Malen van Hoogland, op grond van het bezit van 
Luttike Weede.42 In het dagboek van Cornelis Volc-
kensz, die in 1555 burgemeester van Amersfoort was, 
komt Gijsbert regelmatig voor.43 Hij werkte nauw 
samen met Volckensz. In het familiearchief van Van 
der Maath verwijzen een aantal archiefstukken naar 
belangrijke gebeurtenissen in zijn tijd. Er is een 
beschrijving van de inhuldiging van Philips II in 
1549.44 Een stuk over de (nooit gerealiseerde) gods-
dienstvrede in de stad Utrecht (1578-1579) laat zien 
dat Gijsbert zich hier in zijn laatste bestuursjaar 
intensief mee bezig gehouden moet hebben.45 Het 
idee van de godsdienstvrede was, dat bij tenminste 

100 gezinnen van een bepaalde religie in een plaats, 
iedere religie een kerk toegewezen zou krijgen. In de 
praktijk namen in de Noordelijke Nederlanden de 
calvinisten in de meeste plaatsen de macht over. 
Gijsbert had zich in 1572 al gekeerd tegen de over-
gave van de stad aan de geuzen en zou zich in 1578-
1579 weer tegen aansluiting bij de opstand keren.46 
Ook na die tijd zaten incidenteel nog katholieken in 
het Amersfoortse stadsbestuur.47 Noch Gijsbert 
noch zijn zoon Jorden zouden daartoe behoren. Zij 
dienden na de politieke omwenteling nog wel als 
regent van liefdadige instellingen, waarover ver-
derop meer.

Bezittingen
Uit het archief van de familie Van der Maath is een 
goed overzicht van de bezittingen te verkrijgen. 
Grond was de belangrijkste bron van inkomsten van 
de familie. Een indruk van de welstand van Gijsbert 
geeft de quotisatie van 1585, een omslag over de 
bevolking van de kosten voor het ontzet van het 
belegerde Antwerpen.48 Gijsbert werd aangeslagen 
voor acht gulden, waarmee hij samen met zes ande-
ren op een gedeelde vijfde plaats stond van alle par-
ticulieren die moesten bijdragen. Maar met de ver-
gelijking van deze cijfers moeten we voorzichtig zijn. 
Het is mogelijk dat katholieken na de overgang van 
de stad tot het calvinisme zwaarder werden aange-
slagen, juist in de strijd tegen Spanje. Interessant is 

lies van bruid en bruidegom komen de goederen die 
van weerskanten worden ingebracht aan de orde. 
Jorden bracht de helft van Neerlangbroek in, de helft 
van Luttike Weede en grond bij de Daweg, bij het 
Lazarushuis aan de Hogeweg. Johanna op haar beurt 
bracht percelen in Bunschoten en De Haar en diver-
se renten in. Daarna volgde de vaststelling van een 
lijfrente voor Johanna. De goederen zouden bij kin-
derloos overlijden van de ouders terugvallen aan de 
families. De toename of afname van het vermogen 
(winst of verlies) zou gezamenlijk worden gedeeld. 
Tenslotte volgde de bepaling dat Johanna’s bruids-
schat, kleren en kleinodiën buiten de overeenkomst 
vielen. De waarde van de ingebrachte goederen 
toont dat beide partners uit gegoede families kwa-
men.

Deelname aan het stadsbestuur
Van der Maathen kwamen vanaf 1322 tot 1578 in het 
stadsbestuur voor (bijlage 3).  In het bovenste 
gedeelte van die bijlage zijn bijna alle namen terug 

te vinden in de stamboom van Dix onder tak A.38 
Claes Simonsz, ontbreekt daar, maar komt onder 
patroniem als schepen voor in 1442, en Egbert, als 
schepen in 1446, ontbreekt in de genealogie van Dix. 
De laatste uit deze tak is Wouter Roelofsz die een 
aantal keren schepen en burgemeester is geweest. In 
1482 trad hij voor de laatste keer aan als burgemees-
ter. Hij is verbannen tijdens de Stichtse Oorlog. Zijn 
zoon Thomas was nog raad in 1481.39 In de 15e eeuw 
vielen de Hoekse- en Kabeljauwse twisten in Hol-
land samen met het het opdringen van de Bourgon-
dische macht vanuit het zuiden. In Utrecht beston-
den soortgelijke partijen. Het verzet tegen de Bour-
gondiërs richtte zich hier tegen de bisschop, David 
van Bourgondië, een bastaardzoon zoon van Philips 
de Goede. Ook de stad Amersfoort koos in aanvan-
kelijk partij tegen de bisschop.

In de bovenste helft van bijlage 3 behoren de 
namen Gijsbert (bestuursjaren 1407-1423), Jan Jor-
densz (bestuurder in 1418) en Jorden (bestuursjaren 
1429-1478) tot tak B (zie bijlage 1).40 Hoogstwaar-

Stadhuis op de Hof, schilderij Joost Cornelisz 
Droogsloot (1631).
Collectie Museum Flehite.

Handtekening van 
Gijsbert van der Maath 
in een resolutieboek.
AE, Stadsarchief inv.nr. 15.



het oosten van de huidige provincie Utrecht. Het is 
opgemaakt ten overstaan van of samen met burge-
meesters en afgevaardigden van de stad. Hier komen 
dezelfde namen en oppervlakten in voor als in het 
register van 1470 van Het Utrechts Archief. 

De aansluiting tussen het goederenbezit in de 
periode 1446-1470 en dat in 1501 en 1511 is wat de Van 
der Maathen betreft onduidelijk. Het bezit van Gijs-
bert Jacobsz (B IV b) of Gijsbert Jacobsz weduwe 
(Clemens of Clijmens) kan een voortzetting zijn van 
dat van Bertraet die Gijsbert Jordensz wijf was. Wel 
vreemd dat Gijsbert en Clemens, als weduwe, gelijk-
tijdig in het register van 1501 voorkomen: Gijsbert 
met 3,5 morgen en zijn weduwe met 12 en 2 dagma-
ten (1 dagmaat = 0,57 ha). In 1511 werden de goede-
ren, die alle op naam van Gijsbert (B IV b) stonden, 
gesitueerd in Nederzeldert (omschreven als In 
Nederzeldert binnen de Werfdijk, de oostgrens van 
de ontginning Zeldert). Eerder werden ze gesitueerd 
in Zeldert Bovenweges. Gaat het om verschillende 
percelen? De geografie van dit gebied is in de regis-
ters onduidelijk. Zeldert wordt meestal gesplitst in 
Zeldert Boven- en Benedenweges en de maalschap-
pen de Nieuwe en de Oude Slage, Vuystraat (Vudijk) 
en Coelhorst, maar niet altijd en ook niet altijd op 
dezelfde manier. De vier maalschappen vielen in de 
middeleeuwen strikt genomen niet onder Zeldert 
Boven- of Benedenweges.51 Er valt niet te ontkomen 
aan de indruk dat de ontvangers de neiging hadden 
vast te houden aan de oude namen (door de oude 
registers gewoon over te schrijven?). Kennelijk was 
dat voor hen voldoende om te weten waar het goed 
lag en de actuele eigenaar te vinden. Die laatste 
werd dan weer niet opgetekend.

Naast de landerijen die familie Van der Maath in 
eigendom had, bezaten zij ook leengoederen. Van de 
leengoederen is de overdracht van het bezit beter te 
volgen. In 1627 zijn dat er vier: Luttike Weede, Neer-

langbroek, Ronselaer en Vranckenhoef.52 Met Luttike 
Weede werd Jorden Ghijselbrechtsz (B I) in 1363 al 
beleend door de heren van Weede, samen met Dirk 
Poyten sone.53 De verbinding met deze familie is 
hierboven besproken. In de morgengeldregisters van 
1446-1470 stond het op naam van Jan Jordensz. Hier-
van is geen beleningsakte overgeleverd. In 1531 was 
Gijsbert (B VI) leenman en in 1595 Jorden (B VI 3). De 
gezamenlijke belening leidde uiteindelijk in 1589 tot 
het eerder genoemde geschil dat Gijsbert met Gijs-
berta Poyten weduwe Swart zou voeren.54 Het leen-
goed Neerlangbroek bestond uit drie percelen in de 
ontginning van de Vijfentwintig hoeven. 

Het goed ligt nu in het oostelijke deel van Drie-
bergen. Het was een leen van de heren van Harden-
broeck en sloot aan op de ontginningen van de Der-
tig en Veertig hoeven van Langbroek.55 In 1491 was 
dit de eerste belening van een lid van de familie Van 
der Maath, Johan Gijsberts Jacobszoon, priester, 
broer van Jorden Gijsbertsz (B V). Deze Johan Gijs-
bertsz, verkocht het in 1538 aan Lobbrich, de wedu-
we van zijn broer Jorden. Haar zoon Gijsbert (B VI) 
werd er vervolgens mee beleend. Na zijn broer Evert 
was Jorden (B VI 3) vanaf 1598 leenman.56 Vrancken-
hoeve lag in Soest maar viel onder het gerecht van 
Leusden.57 De hoeve lag tussen de Korte Brinkweg 
en de Baarnseweg (Julianalaan) en liep verder rich-
ting Lazarusberg en ’t Hart (Heetveld). Het was één 
van de hoeven van Soest die gerechtigd waren op de 
Eng. In 1542 beleende Karel V als landsheer van 
Utrecht Evert Jordensz van der Maath met het goed 
in plaats van zijn moeder Lobbrich Claes Gerrits-
dochter. In 1547 werd hier door schout, landgenoten 
en buren van Leusden beslag op gelegd.58 Ronselaer 
viel onder Woudenberg, vanaf 1829-1832 onder Leus-
den. In 1496 werden Aernt Moy Albertsz en zijn 
vrouw Geertruit hiermee beleend en via deze familie 
is het goed bij de Van der Maathen terechtgekomen. 
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51 C. Dekker. en M. Mijnssen-Dutilh. De Eemlandtsche 
Leege Landen. Ontginningen rond de mond van de Eem in de 
12e en 13e eeuw. Stichtse Historische Reeks (Utrecht, 1995) 34 
en 100.   52 Poth, inv.nr. 595.   53 Ibidem, inv.nr. 1074, 758, 
759,760, 761, 763, 764, 1079, 1081.   54 Ibidem, inv.nr. 1080, 
1254, 319, 1234.   55 C. Dekker. Het Kromme Rijngebied in de 
Middeleeuwen. Een institutioneel-geografische studie. Stichtse 
Historische Reeks 9 (1983) 192-195.   56 Poth, inv.nr. 1039, 

905, 907, 1044, 908, 909, 1046.   57 Ch.J.C. Broer. Uniek in 
der stad. De oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap 
op de Hohorst bij Amersfoort, sinds 1050 de Sint-Paulusabdij 
in Utrecht: haar plaats binnen de Utrechtse kerk en de ontwik-
keling van haar goederenbezit (ca. 1000-ca. 1200) ( Utrecht, 
2000) 296; H.J.M. Hilhorst en J.G.M. Hilhorst. Soest, Hees en 
De Birkt. Van de achtste tot de zeventiende eeuw (Hilversum, 
2001) 70-73.   58 Poth, inv.nr. 1073, 313 en 314.   

dat hier drie namen bijstaan waar de Van der Maat-
hen familiebanden mee hadden: Laurenburch49, Van 
Snuel en Swart. 

Grondbezit
Bijlage 4 geeft een overzicht van de morgengeldre-
gisters over de jaren 1446, 1456, 1470, 1501 en 1511. In 
deze registers werd het goederenbezit in het Sticht 
genoteerd, waarover de eigenaars per morgen land 
(0,85 ha) een belastingaanslag moesten betalen. In 
de laatste kolom van het overzicht staat het grond-
bezit van Gijsberts zoon Jorden na zijn overlijden in 
1626. In Archief Eemland bevindt zich bovendien 
nog een morgengeldregister uit 1475.50 Uit de 
omschrijving is op te maken dat het hier gaat om 
eigendommen van Amersfoorters in de dorpen in 

49 Aert Laurenburch was de stiefvader van Johanna van 
Droffeler.   50 Stad, inv.nr. 1510. Dit is als grondslag geno-
men voor de schatting van het Amersfoortse grondbezit in 
1475 in Oost-Utrecht, in de inleiding genoemd.   

Reconstructie van het grondbezit in Neerlangbroek.
De percelen A, B en C corresponderen met de stroken  
op de afbeeldding hierboven. De oppervlakten worden 
in de archiefstukken respectievelijk omschreven als: 23, 
12 en 14 morgen.
Ad van Ooststroom.

< Schetskaartje van het grondbezit in Neerlangbroek. 
AE, Armen de Poth inv.nr. 272.



Huizen en inboedel
In de inventaris van Jorden van der Maath(B VI 3) uit 
1627 komt het huizenbezit van de familie voor, op 
het Havik, in de Mooierstraat, in de Rozemarijnsteeg 
en in de Muurhuizen. Door verschillende archief-
bronnen te combineren is meer te weten te komen 
over het huis waarin Jorden gewoond heeft. Volgens 
het testament van zijn ouders erfde Jorden een 
derde deel van een huis in de wijk Breul. In het quo-
tisatiekohier (belastingregister) van 1604-1605 van 
de wijk Breul (het gebied ten zuiden van de Korte-
gracht-Langegracht) komt dit huis weer voor.65 Het 
staat op naam van Jorden ‘Vermaath’ (B VI 3) en drie 
van zijn zusters. Dit moeten de zusters Cunera, 
Goutgen en Lobbrich zijn geweest, want Willemt-
gen was getrouwd op dat moment. In de inventaris 
uit 1627, wordt het huis met hof en hofstede in de 
Muurhuizen omschreven als het huis waar hij op dat 
moment woonde en waar zijn vader was overleden. 
Het wordt in de rekeningen van Armen de Poth 
vermeld als ‘het grote huis van zaliger Jorden van der 
Maath’. Dit huis is verder te traceren door middel 
van drie transportakten uit 1641, 1646 en 1653.66 In dit 
laatste jaar verkochten de regenten van Armen de 
Poth, als erfgenaam van Jorden van der Maath, het 
huis aan Justus van Lamsvelt. Meer gegevens komen 
voor in het huisgeld, een belasting op huizenbezit, 
uit dezelfde periode.67 In dit huisgeldregister staat 
Van Lamsvelt in de Muurhuizen als eerste genoemd 
en als vijftiende het Sint Elisabethgasthuis. De 
Muurhuizen telt 88 nummers. In tegenstelling tot de 
quotisatie is dit register niet per wijk maar per straat 
ingericht. Jordens huis staat dus aan het begin van 
de Muurhuizen. Maar van waar af gerekend, vanaf de 
Nieuweweg? Het Sint Elisabethgasthuis als nummer 
vijftien is dan onwaarschijnlijk. Omgekeerd begin-
nen bij de Scherbierstraat en eindigen bij de Nieu-
weweg kan beter kloppen. 

Deze volgorde wordt bevestigd door de volgen-
de gegevens. Dirk Emmericx wordt in de akte van 
1646 als eigenaar van het huis naast Jorden van der 
Maath genoemd. Op 19 januari 1667 verkocht de 

curator van de desolate boedel van Dirk Emmericx 
zijn huis aan Berent van Nieuwenburg.68 De begren-
zing aan de ene kant is het huis van burgemeester 
Samuel Thiens. Berent van Nieuwenburg is weer te 
vinden in een akte van 3 mei 1683 betreffende het 
‘huis Nieuwenburg’ (Muurhuizen 5-7), met als eerste 
begrenzing de erfgenamen van Berent van Nieuwen-
burg.69 Het huis van Berent (nr. 3) wordt dus aan de 
andere kant begrensd door Muurhuizen 5. Tussen 
Justus van Lamsvelt en Samuel Thiens is nog een 
andere relatie. In een akte van 16 augustus 1661 
betreffende een lening van 500 gulden fungeert het 
huis van Diederick Emmericx als onderpand, met als 
begrenzing aan de ene kant de weduwe van de heer 
Casteleijn, als het recht hebbend van de erfgenamen 
van Justus van Lamsvelt.70 In een volmacht van 23 
september 1664 treedt Samuel Thiens op als man en 
voogd van Abigail Casteleijn.71 Vanaf de familie 
Thiens is het bezit van het huis te volgen via de eige-
naren die genoemd worden in de belastingkohieren 
van het hoofd- of familiegeld (1689-1691), huisgeld 
1755 en haardstedegeld 1777 tot aan het kadaster van 
1832.72 Jorden woonde dus in Muurhuizen nummer 1. 

Een lijst van de inboedel van dit huis maakt deel 
uit van de inventaris uit 1627, met vermelding waar-
voor en aan wie de verschillende dingen verkocht 
zijn. De stukken die naar Armen de Poth zijn 
gegaan, staan hier niet op. De totale waarde waar-
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65 Stad, inv.nr. 392.   66 Stadsgerecht, 436-19, 20 en 22.    
67 Stad, inv.nr. 1463-1465.   68 Stadsgerecht inv.nr. 436-26 
5vo.   69 Ibidem, inv.nr. 436-28 339 r.   70 Ibidem, inv.nr. 

436-24.   71 AE, beheersnummer 0083, Notarissen, inv.nr. 
AT008a002 fo 33 vo.   72 Perceel nrs. E 1866 en 1867.   

Jorden (B VI 3) werd als eerste Van der Maath 
beleend in 1616.59

Naast de eigen goederen en leengoederen die 
via vererving van vorige generaties waren verkregen, 
verwierven Gijsbert (B VI) en Jorden (B VI 3) in de 16e 
eeuw en begin 17e eeuw nog andere stukken grond. 
Als laatste het door Jorden gekochte Brootheuvel60 
en de daarop aansluitende grond in Gelderland aan 
de Laak in 1605, 1608 en 1612.61 De meer dagelijkse 
administratie van dit bezit is terug te vinden in 
‘Vaders oude boeck’, een legger met een overzicht 
van jaarlijkse pachten (per goed) en renten.62 Dit 
loopt van 1538 tot en met 1593. De ‘rekenboeken’ van 
Jorden (B VI 3) en Lobbrich zijn hier de opvolgers 
van.63 Jordens boek loopt over de periode 1593-1627, 

sluit aan op dat van zijn vader en eindigt met zijn 
overlijden. Dat van Lobbrich loopt over de periode 
1601-1625. Jorden overleed in 1626 als laatste van de 
kinderen van Gijsbert (B VI) en Cunera en liet vol-
gens zijn testament alle bezittingen, die weer waren 
samengekomen, na aan de Armen de Poth. 

Van een deel van de familiebezittingen hebben 
de regenten van Armen de Poth rond het midden 
van de 17e eeuw kaarten laten maken. Het betreft 
Luttike Weede, Brootheuvel (Hoogland), Ronselaer 
(Woudenberg/Leusden) en Neerlangbroek.64 

59 Ibidem, inv.nr. 274, 919.   60 Ibidem, inv.nr. 212 en 1015.   61 
Ibidem, inv.nr. 211.   62 Ibidem, inv.nr. 592.   63 Ibidem, inv.nr. 
593 en 594.   64 Ibidem, inv.nr. 329, K 22/5, K22/7 en 272.   

Muurhuizen nummer 1. 
Foto: auteur.

Latei met jaartal 1561 in Muurhuizen 1.
Foto: Ed Krijger.
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bliceerd, Amersfoort 2004.   87 Poth, inv.nr. 600.    
88 Ibidem, inv.nr. 600, fo 260-262 en 272. Na transcriptie 
heeft Bram Boers deze brieven vertaald.   

82 Poth, inv.nr. 595.   83 Ibidem, inv.nr. 402.   84 Ibidem, inv.
nr. 429.   85 Ibidem, inv.nr. 109.   86 L.G. Alberts. Namenlijs-
ten van Amersfoortse studenten aan universiteiten. Ongepu-

verlost mogen worden’, bijlage 2, 48-57 .   77 Poth, inv.nr. 591 
fo 85-87.   78 Ibidem, inv.nr. 536.   79 Ibidem, inv.nr. 954.   80 
W.J.H. Verwers. De Armen de Poth. Middeleeuwse institutie, 
eigentijds hofje (Amersfoort, 2016) 23-24.   81 Ibidem, 86-87.   

73 Poth, inv.nr. 416.   74 AE, beheersnummer 0167, Her-
vormde Gemeente Amersfoort, Grafboek zuidkerk 1609-
1650.   75 J.G. Smit. ’Amersfoort en Holland, 1410-1430’, in: 
Jaarboek Oud-Utrecht (1971) 120-128.   76 Van Kan. ‘Opdat zij 
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bestuurder, schreef zich in als student aan de Uni-
versiteit van Leuven op 3 juni 1536.86 Hij was toen 
rond zestien jaar, een gebruikelijke leeftijd om te 
gaan studeren. Gijsbert was waarschijnlijk de 
samensteller van een boekwerkje, waarin naast zake-
lijke aangelegenheden (pachten en renten) ook 
meer persoonlijke zaken zijn opgetekend: gedich-
ten, gebeden, recepten, brieven en muziek.87 Een 
kleine selectie van wat er zoal voorkomt in dit ego-
document. Het is een belangrijke bron van informa-
tie over opleiding, geestelijke bagage en karakter van 
een lid van de stedelijke elite en intellectueel in de 
tijd van het humanisme. Zijn kennis van het Latijn 
blijkt uit twee brieven die hij in deze taal geschreven 
heeft.88 

De eerste is gericht aan een zekere Cornelis 
Arnoldi, die woonde aan de Singel bij Mariënhof. 
Deze schreef zich ook in als Amersfoortse student 
aan de Universiteit van Leuven en wel op 1 juni 1539. 
Gijsbert en Cornelis waren dus studiegenoten. De 

Het testament van Jorden van der Maath, geda-
teerd 20 november 1618, maakt duidelijk hoe zijn 
bezittingen in eigendom zijn geraakt van Stichting 
Armen de Poth.82 Het testament bestaat uit drie 
delen. In het eerste maakte hij zijn (eventuele) oud-
ste zoon tot universeel erfgenaam, en anders zijn 
oudste dochter. Hij had geen kinderen, maar uit de 
formulering valt af te leiden dat hij die mogelijkheid 
open liet. In het tweede gedeelte vervielen de bezit-
tingen - als hij geen kinderen na zou laten - aan de 
pastoor van de Sint Joriskerk. Dat lijkt vreemd 
omdat Amersfoort zich sinds 1579 bij de opstandige 
gewesten had aangesloten en er geen pastoor van de 
rooms-katholieke kerk was. Net als bij het eerste 
deel liet Jorden zich als een voorzichtig man kennen 
en hield die mogelijkheid open. Als ook dat niet kon, 
vervielen de goederen aan Armen de Poth, waarmee 
Jorden als goed katholiek tevreden kon zijn. Na het 
overlijden van Jorden werd het testament aange-
vochten door familie Verhell. Dieuwera, de zuster 
van Cunera, de vrouw van Gijsbert van der Maath (B 
VI) en moeder van Jorden, was gehuwd met Gerard 
Verhell. In het daarop volgende proces trad haar 
zoon Albert namens zijn moeder op. In 1634 kwam 
een schikking tot stand. De bezittingen (behalve die 
aan de Laak in Gelderland) gingen naar Armen de 
Poth, die de familie Verhell 12.000 Carolusguldens 
zou betalen.83 Bij het proces heeft het stadsbestuur 
een belangrijke rol gespeeld. Dit had er belang bij 
dat de vermogenspositie van Armen de Poth goed 
was in verband met de armenzorg. Uit de jaarreke-
ning van 1636 van Armen de Poth blijkt dat van de 
totale inkomsten 11 procent afkomstig was van de 
nagelaten goederen van Jorden van der Maath.84

In een van de archiefstukken van Armen de Poth 
staat een opmerking dat vanwege het toegenomen 
grondbezit (uit de erfenis van Jorden) een vaste 
penningmeester moest worden aangesteld in de 
plaats van de bij toerbeurt als rentmeester optre-
dende Pothbroeder.85

Opleiding, studie en cultuur
Gijsbert van der Maath (B VI), de 16e-eeuwse stads-

Naar de lakennijverheid is nog weinig onderzoek 
gedaan. Van deelname door de familie Van der 
Maath daarin, is niets bekend. 

Ook de ossenhandel, in het bijzonder met het 
Hollandse hof in Den Haag, levert wel een aantal 
namen van Amersfoortse stadsbestuurders op maar 
geen Van der Maath.75

Vicarieën en liefdadigheid 
Van de familie Van der Maath is geen vicarie 
bekend.76 Er zijn wel schenkingen aan liefdadige 
instellingen gedaan, zoals door Meynsgen, zuster 
van Gijsbert (B VI) in 1580.77 

Lobbrich, de zuster van Jorden, heeft nog een 
prove (schenking) gedaan aan Armen de Poth van 
300 gulden en een rente met als hoofdsom 200 
gulden, gevestigd op een huis.78 Verder schonk zij in 
1625 nog een bedrag aan het Wandelhuis, waar zieke 
vreemdelingen werden opgevangen.79 Het Pesthuis 
en het Wandelhuis vielen onder Armen de Poth.80 
Gijsbert (B VI) was Pothbroeder van 1551 tot 1569. 
Jorden (B VI 3) was Pothbroeder van 1591 tot zijn 
dood.81

voor alles is verkocht bedraagt iets meer dan 1.700 
gulden, hieronder een aantal schilderijen en kaarten. 
In de 17e-eeuwse inventarissen van Armen de Poth 
staat bij beschrijvingen aangegeven of ze van Jorden 
van der Maath afkomstig zijn. Hiertoe behoren een 
drieluik met als middelste afbeelding de Aanbidding 
der Drie Koningen. Op de zijkanten staan afbeeldin-
gen van de heiligen Bernardus en Hiëronymus, op de 
buitenzijde en grisaille de Verkondiging aan Maria. 
Het schilderij is volgens het onderschrift afkomstig 
van Thomas van Snuel. Jordens broer Evert was met 
Wilhelmina van Snuel getrouwd. Het schilderij is te 
dateren op het eerste kwart van de 16e eeuw.73 Verder 
zes portretten van de familie Van der Maath en nog 
een portret van Jorden van der Maath (B VI 3). Op 
zolder een schilderij van Cunera van der Maath in 
haar doodskleed. Het is onduidelijk of dit Jordens 
zuster of zijn grootmoeder is. Verder nog een grote 
kast met een spreuk op de bovenlijst.

Het graf in de Sint Joriskerk 
Jordens broer en zussen waren al voor hem overle-
den: Evert in 1598, Willemtgen in 1613, Goutgen in 
1623/24, Cunera in 1612 en Lobbrich in 1626. Net als 
zij is hij begraven in de Sint Joriskerk. Het grafregis-
ter van de Sint Joriskerk geeft informatie over het 
graf van Jorden van der Maath.74 Dit bevindt zich bij 
de zuidelijke ingang van de kerk tegenover de toren. 
De grafkelder die vier grafplaatsen innam, werd in 
overeenstemming met zijn testament met een zerk 
bedekt. Hierop staat de tekst: Jordanus van der 
Maath hic sepultus obiit VII Decemb MDCXXVI, met 
daarboven zijn wapen, de eekhoorn. Een vijfde graf-
stede werd nog te elfder ure verworven om een 
behoorlijke ingang naar de grafkelder te maken. 

Economische activiteiten 
Over andere bronnen van inkomsten dan het grond-
bezit is weinig gebleken. In het onderzoek van 
Alberts naar de brouwnijverheid komt alleen Wou-
ter van der Maath voor, die brouwer was in 1379. 

Graf van Jorden van der Maath in de Sint Joriskerk. 
Foto: auteur.

Brief in het Latijn, gericht aan Cornelius 
Arnoldi.
AE, Armen de Poth inv.nr. 600.
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tegenovergestelde krachten zoals erfdelingen en 
boedelscheidingen. Waaruit ook weer geschillen 
konden ontstaan. In de loop der tijd was er een 
voortdurende beweging van samenvoegingen en 
splitsingen van bezittingen.

De vele persoonlijke stukken in het archief 
geven een uniek beeld van Gijsbert van der Maath in 
de 16e eeuw: zijn opleiding en zijn interesses. Ze 
bieden een kijkje in het culturele leven van die tijd 
waaraan hij actief deelnam. Verschillende teksten 
waren in verband te brengen met 16e-eeuwse druk-
werken. Gijsbert was een typische intellectueel uit 
de tijd van het humanisme.

Conclusies
De diverse takken van de familie Van der Maath 
hebben veel leden voor het stadsbestuur geleverd. 
De invloed van de 16e-eeuwse stadsbestuurder Gijs-
bert van der Maath was veel groter dan uit de 
opsomming van de bestuursjaren blijkt. Met name 
speelde Gijsbert een belangrijke en behoudende rol 
bij de reformatie in Amersfoort. 

De familie Van der Maath behoorde tot de rijk-
ste families van Amersfoort. De familie had veel 
grondbezit wat de basis vormde van hun welvaart en 
sociale positie. Dankzij documenten afkomstig van 
de familie Van der Maath en enkele morgengeldre-
gisters is een goed overzicht verkregen van de 
omvang van dit bezit. Van de rijkdom van de familie 
getuigt ook het huis Muurhuizen nummer 1 - door 
regenten van Armen de Poth als ‘groot’ omschreven 
- de inboedel van het huis en het graf in de Sint Joris-
kerk. Opvallend is de uitgebreide administratie die 
bewaard is gebleven.

Vrouwen waren belangrijke schakels in de fami-
lieketen. Voorbeelden hiervan waren weduwe Ber-
traet, op wier naam de bezittingen in Coelhorst in 
de morgengeldregisters staan, Gijsberta, die de 
naam Van der Maath aan haar man Jacob Jansz gaf 
en Clemens. Verder komt Lobbrich, de vrouw van 
Jorden Gijsbertsz van der Maath (B V), veelvuldig 
zelfstandig optredend in de akten voor. 

De elite controleerde de samenleving van achter 
de regeringstafel maar ook door hun rol in liefdadige 
instellingen. Gijsbert (B VI) en Jorden (B VI 3) zijn 
Pothbroeder geweest en hebben een belangrijke rol 
gespeeld. De liefdadigheidsinstellingen hadden een 
stabiliserende rol op de middeleeuwse stedelijke 
samenleving. Bij liefdadigheid sneed het mes aan 
twee kanten: men deed een goed werk waardoor je 
eerder in de hemel kwam, en het verschafte status 
en invloed. Ook voor de stad was het van belang: 
rust en orde bewaren in de stad door de grootste 
nood te lenigen. 

Met andere vooraanstaande families bestonden 
huwelijksbanden zoals met Poyt, Lumansz, Verhell, 
Van Snuel, en Van Droffeler. Door huwelijksbanden 
werden de posities van de elite geconsolideerd en 
bezittingen samengevoegd. Maar er waren ook 

alst oeck wil lucken) en inhoud (grappen en grollen 
en spitsvondigheden). Zo volgen er nog vele gebe-
den, gedichten en recepten. Uit deze verzameling is 
het duidelijk dat Gijsbert een goede opleiding had, 
zich breed oriënteerde, politiek actief, godsdienstig 
en culturele belangstellend was. Dat de 16e-eeuwer 
zeer vroom was, maar ook spot betreffende de gees-
telijkheid kon waarderen in de vorm van gewaagde 
rederijkerspoëzie, blijkt hier ook uit.

brief is geschreven vanuit Zoelmond (gerecht Zoel-
mond en Beusichem bij Culemborg) vanuit het huis 
van Gijsberts tante. De toon van de schrijver is wat 
bevoogdend, kenmerkend voor ouderejaars studen-
ten. Cornelis moet de dochter van zijn hospita niet 
het hof maken. Hij verwijst naar een opmerking van 
de Romeinse dichter Ovidius dat het geen prestatie 
is een onschuldig meisje te verleiden. Ze zijn allebei 
kennelijk op vrijersvoeten. Gijsbert vertelt dat hij 
lesgeeft in zijn vaderstad (dat moet Amersfoort 
zijn). De plaats Zoelmond komt voor in verschei-
dene gekopieerde stukken in het boekwerkje. Een 
tweede brief is waarschijnlijk aan dezelfde persoon 
gericht, die - heeft Gijsbert vernomen - schipbreuk 
geleden heeft op een reis naar Engeland. Er volgen 
dan citaten uit de Bijbel als vertroosting en lering.

Correspondentie in het Nederlands is er ook, 
zoals een brief uit Antwerpen van Simon Pijll Jansz, 
een leerling uit het droogscheerdersgilde, die in 
deze brief een roerig jaar in Antwerpen (1548) met 
belastingoproeren beschrijft. Een Jan Pyel of Pijll had 
rond 1560 verscheidene keren zitting in het stadsbe-
stuur van Amersfoort.

Dat Gijsbert ook muzikaal was geïnteresseerd, 
blijkt uit een muzieknotatie in dit boekje, uniek voor 
die tijd in een particulier document. Na wat speur-
werk bleek de tekst Als ick riep met verlangen, een 
vertaling te zijn van psalm 4 (invocarem), een souter-
liedeken van de componist Jacobus Clemens non 
Papa, psalm nummer 4, op de melodie van het lied 
Het daghet int oosten. Een gebruikelijke werkwijze in 
die tijd, waarin de invloed van de reformatie al voel-
baar wordt, met haar voorkeur voor het gebruik van 
de volkstaal. 

De Tafelmanieren in dichtvorm zijn rond 1550 
uitgegeven bij Peter Warnarsen te Kampen.89 In de 
geest van het Humanisme van die tijd, zoals bij Eras-
mus, wordt hierin aan leden van de elite voorge-
schreven hoe men zich dient te gedragen aan tafel. 
Het gedicht Een paterken ginck eens drie susterkens 
vrijen is eveneens te traceren.90 Het is typische rede-
rijkerspoëzie, naar vorm (refreinen: Tis haest comen 

Muzieknotatie, psalm nr. 4, tekst in het Nederlands, 
melodie: Het daghet inden Oosten.
Uitgegeven in: Souterliedekens van Clemens non Papa 
(ca 1510-1555 of 1556).
AE, Armen de Poth inv. Nr. 600.

Gedicht over tafelmanieren. Uitgegeven door Peter 
Warnarsen in 1560 te Kampen.
AE, Armen de Poth inv.nr. 600.
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Bijlage	1	Genealogie	Van	der	Maath	
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Jacob	Jansz	 Gijsberta	Gijsbertsdr	B	III	b	
Geb.		<	1419	

	

Gijsbert	Jordensz	B	II	a	
bestuur	1407-1423	

	
	
	

Bertraet	Both	

Gijsbert	Jacobsz	B	IV	b	
Bestuur	1464-1485;	overleden	ca.	1505	

	

Clemens/Clijmens	

Jorden	Gijsbertsz	B	V	
Geb.		ca.	1495	

bestuur		(patr.)	1517	en	1521?	

Lobbrich	Claesdr	

Gijsbert	Jordensz	van	der	Maeth	B	VI		
H	1542,	O	1594	
bestuur		1543-1578	

Cunera	

Albert	Lumansz	

Dieuwera	

Jorden	B	VI	3	
H	1591,	O1626	

Evert		
H	1590	
O	1598	

Cunera	
O	1612	

Willemtgen			
H	1572	
O	1613	

Goutgen	
O	1623/1624	

Lobbrich		
H	1614,	O	1626	

Gerrit	Verhell	

Gijsbertgen	
Gijsbertsdr	
B	IV	b2	

Dirck	Evertsz	
Poyt	

Jorden	Ghiselbrechts	B	1	
vermeld	1363	

Ghiselbrecht	
vermeld	1342	

Evert	(Everaert)	
bestuur	1322	

Jan	Jordensz	B	II	b	
	
	
	
	
	
Best		

Jan	Jansz	B	III	c	
	

Jorden	Gijsbertsz	B	III	a	
bestuur	1429-1450?	

Johan	Gijsbertsz	
priester	

Meinsgen	

	

Jacob	
Jordensz	
	

Evert	
Jordenszz	

	

Dam	

Jorden	Jansz	B	III	c1	 Jan	Jordensz	B	IV	a	
bestuur	1478	
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bijl age 1 
Genealogie Van der Maath

bijl age 3
Achternaam Van der Maath in het stadsbestuur

Evert 1 1322

Lubbrecht 2 1322, 1344

Simon Lubbertsz 5 1386, 1396, 1408, 1417, 1419

Lubbert Egbertsz 2 1387, 1391

Gijsbert 7 1407, 1413, 1415, 1417, 1419, 1421, 1423

Philips Lubbertsz 1 1416

Jan Jordensz 1 1418

Jorden 9 1429, 1437, 1439, 1444, 1444, 1446, 1448, 1476, 1478

Godert (Goert) 6 1431, 1435, 1438, 1439, 1441, 1446

Roelof 3 1437, 1442, 1442

Egbert 1 1446

Wouter 9 1467, 1469, 1469, 1472, 1474, 1474, 1476, 1480, 1482

Jan 2 1478, 1478

Thomas 1 1481

Bertelmeeus 1 1482

Jorden Jansz 1 1482

Cornelis 4 1539, 1541, 1541, 1543

Gijsbert 27 1543, 1545, 1549, 1550, 1551, 1552, 1554, 1555, 1556, 1559, 1562, 1562, 
1563, 1564, 1566, 1567, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 
1575, 1576, 1578bijl age 2

Huwelijken, testamenten en boedelscheidingen
BIJLAGE	2	Huwelijken,	testamenten	en	boedelscheidingen	
	
Huwelijken	 Testamenten	 Boedelscheidingen	
Jacob	Jansz	en	Gijsberta,	1435		
AP	1182	
Gijsbert	en	Cunera	Albert	Lumansdochter,	1542		
AP	1184-1186,	1247	
Rutger	Poeyt	en	Dam	(dochter	van	Lobbrich,	zus	
van	Gijsbert),		1552		
AP	1187	
	Gerrit	Verhel	en	Dieuwera	Albert	Lumansdochter,	
1571		
AP	591,	1248	
Jacob	Gerritsz	en	Willemtgen,	1572	
AP	1189	
Evert	met	Wilhelma	van	Snuel,		1590		
AP	1190	
Jorden	en	Johanna	van	Droffeler,	1591		
AP	591	
Lobbrich	met	Gerard	van	Schadijk,		1614	
AP	1191-1192	

Claes	Gerritsz	en	zijn	vrouw,	1506	
AP	1117	
Claes	Gerritsz	aan	Lobbrich	en	Dam,	1534	
AP	1118	
Lobbrich	Jorden	Gijsbertsz	weduwe,	1552	
AP	1244	
Gijsbert	en	Cunera,	1594/1600	
AP	531	

kinderen	Gijsbert	Jacobsz,	1533	
AP	1194	
	
	

AP	591	
fo	63v	Gerrit	Verhel	en	Dieuwera,	1570	
fo	67	Rutger	Poeyt	en	Dam,	1552	
fo	72	Gijsbert	en	Cunera	,	1542	
fo	82,	Jacob	Gerritsz	en	Willemtgen,	1572	
fo	88v	Evert	en	Wilhelma	van	Snuel,	1590	
fo	91	Jorden	en	Johanna	van	Droffeler,	1591	
fo	148v	Lobbrich	en	Gerard	van	Schadijck,	1614	

fo	22	III	r	Claes	Gerritsz	aan	zijn	dochters	Lobbrich	
en	Dam,	1541	
fo	61	IV	r	Meynse,	1580	
fo	68	Lobbrich,	1552									
fo	109v	Evert	
fo	142	Cunera	
fo	143	Wilhelmina	

fo	22	III	v	kinderen	Gijsbert	Jacobsz,	1533	
fo	64v	Gijsbert	en	Gerrit	Verhel,	1576	
	
	
	

	



Morgengeld 
1446

Morgengeld 
1456

Morgen-
geld 1470

Morgengeld

1501

Morgen 
geld

1511

Jorden van der 
Maeth 1627

Jan Jordensz

kinderen van der 
Maeth

Zeldert Bo-
venweges

24m Zeldert Bo-
venweges

24m Zeldert 
Bovenwe-
ges 

Slaag helft van 5 
dammaten

Gijsbert Jacobsz Duist 32d Duist 32d

Gijsbert Jacobsz/Gijs-
bert Jacobsz weduwe

Zeldert

Oude Slaag

12d

2d

3,5m

Neder-
zeldert1

12d

2d

3,5m

Philips Lubbertsz Coelhorst 9m  Coelhorst 4m Coelhorst Coelhorst (1/4)

Bertraet Gijsbert 
Jordensz wijf

Coelhorst 14 m Coelhorst 15m Coelhorst

Gijsbert Jordensz wijf Liesveld 
(oude slagen 
in Coel-
horst)

3m

Joncfr Foyse van der 
Maeth

Coelhorst 8m Coelhorst 8m Coelhorst

Godert Coelhorst Coelhorst 
Hamers-
veld

Gijsbert Jordensz Leusdermaat

Met Dir-
cPoyt de 
Jonge

8m Leusder-
maat

Met Dirc 
Poyt de 
Jonge

Zuurbroek 
(1/2)?

Jan Jordensz Wede en 
Emiclaer, 
met Dirc 
Poyt; halve 
hoeve tot 
Amersfoort

8m Wede en 
Emiclaer 
met Dirc 
Poyt; 1 hoeve 
hoort tot 
Amersfoort

16m Wede en 
Emiclaer

Met Dirc 
Poyt; 1 
hoeve 
hoort tot 
Amers-
foort

Erve en goed 
Weede

Jorden Ghijsens 
kinderen

Isselt 3ak

Neerlangbroek

Ronselaer

Vranckenhoef

Campsweert

Duist 
(Brootheuvel)

bijl age 4
Grondbezit van de familie Van der Maath in Eemland  
(m = morgen, ak = akker, d = dagmaat)


