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Willem Rijksz werd 

omstreeks 1485 geboren in 

Soest. Zijn vader was boer en 

enkele jaren schepen van 

Soest en genoot enig aanzien 

in Eemland. 

Willem was van 1527 tot 1531 

rentmeester van het  

Sint-Pietersgasthuis in 

Amersfoort. Zijn carrière 

toont aan hoe nauw stad en 

platteland met elkaar waren 

verweven.
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6 HUA, KKK, 505-4: ff. 123v-124.   7 HUA, KKK, 505-4: ff. 
155-156.   8 HUA, KKK, 505-4: fol. 154v.   9 HUA, 
Dorpsgerechten (DG) 1899: ff. 43 en 153.   10 HUA, KKK, 
505-4: fol. 235.   11 HUA,KKK 505-5: ff. 336v-337.   12 A. van 
Bemmel, Beschrijving der stad Amersfoort, 2 dln. 
(Amersfoort, 1760) 608-611.   13 De schepenbank van Soest 
bestond uit zeven schepenen. Zij werden benoemd in de 
herfst van ieder jaar, met dien verstande dat er in het ene jaar 
drie werden benoemd uit een door de schepenen gemaakte 
voordracht van zes en in het andere jaar vier uit een 
voordracht van acht mannen. De schout, die door de 

1 Het Utrechts Archief (HUA), J. de Hullu en S.A. Waller 
Zeper, Catalogus van de Archieven van de Kleine Kapittelen en 
Kloosters (KKK) (Utrecht, 1905) 505-3: fol. 214.   2 Jan H.M. 
Hilhorst en Jos G.M. Hilhorst, Soest, Hees en De Birkt 
(Hilversum, 2001) 113-116.   3 G. Hilhorst, ‘Het Klooster 
Mariënberg van de H. Brigitta, ook St Salvators-orde 

gerechtsheer was aangesteld, maakte een keuze uit die 
voordracht en nam de gekozenen de eed af. De schepenen 
spraken recht en de schout, die als voorzitter fungeerde, 
zorgde voor de uitvoering van het vonnis. Daarnaast was de 
schout belast met de opsporing van de bedrijvers van 
wandaden, die hij voor het gerecht diende aan te klagen, vgl. 
G. Fruin Th. Azn, ‘Costumen en Usantiën van Soest’ in: 
Verslagen en Mededelingen van de Vereniging tot Uitgave der 
Bronnen van het Oude Vaderlandse Recht, III (Den Haag, 
1898) 218-227.   

genoemd, te Soest’ in: Archief voor de Geschiedenis van het 
Aartsbisdom Bisdom Utrecht V (1887) 272-273.   4 Archief 
Eemland (AE): Stadsbestuur (SB) bnr. 1.01, inv.nr. 4012-123 
(1485).   5 Hij was Willem van Lyenlaersz, HUA, KKK, 505-3: 
fol. 445v.   

deze feiten blijkt dat hij en zijn familie ook buiten 
Soest zekere achting genoten. Ricout trouwde twee 
keer. De naam van zijn eerste vrouw is niet bekend. 
Wel weten we dat uit dit huwelijk tenminste twee 
kinderen stammen. Het ene is de latere rentmeester 
Willem en het andere is Armgaart. Zij werd non in 
het Soester Brigittenklooster en voor haar kocht 
Ricout in 1500, waarschijnlijk bij haar intrede, een 
turfstede bij de Melm in Soest, waaruit zij een 
lijfrente kreeg.6 In 1502 verkocht hij de grond onder 
de molen aan molenaar Herman Wolfsz7, wat hem 
veel geld moet hebben opgeleverd.

Na het overlijden van Willems moeder trouwde 
Ricout omstreeks 1490 opnieuw, nu met een zekere 
Gijsbertje. Met haar had Ricout drie zonen. Aan hun 
oudste zoon Anton droeg hij in 1511 de voor zijn 
dochter gekochte turfstede over, met als 
voorwaarde dat de lijfrenten daaruit voor dochter 
Armgaart en zichzelf zeker moesten blijven.8 Hun 
twee andere zonen heetten Ricout en Cornelis.9 
Cornelis was in 1529 nog niet mondig. Vader Ricout 
overleed voor of in 1516, vermoedelijk in Amersfoort. 
Zijn overlijden blijkt uit de akte van dat jaar waarbij 
Willem werd beleend met alle in 1473 genoemde 
stukken grond.10 Willem zal enkele jaren onderwijs 
hebben genoten op het dorpsschooltje dat door de 
koster werd geleid. Gezien zijn handschrift mag 
worden verondersteld, dat hij nadien in Amersfoort 
zijn opleiding heeft voortgezet. Hij zal daar jongens 
hebben ontmoet die hij in zijn latere leven heeft 
meegemaakt.

Willem had twee zonen. De naam van hun 
moeder is niet bekend. De oudste noemde hij 
Ricout, naar zijn vader. De tweede zoon heette 
Peter, vermoedelijk naar Willems schoonvader. 
Willem stierf kort voor of in 1553, het jaar waarin zijn 

onmondige oudste zoon werd beleend met Willems 
nagelaten bezit in Soest. De jonge Ricout overleed 
drie jaar later, in 1556. Zijn ook nog onvolwassen 
broertje Peter erfde diens bezit in Soest. In de 
betreffende akte werd hij Peter Willem Groetveltsz 
genoemd.11 Peter maakte carrière in Amersfoort: hij 
bracht het in de jaren 1586 tot 1592 tot schepen en 
daarna tot burgemeester.12 Met behulp van de 
bovenstaande gegevens en het feit dat voor 1530 een 
mondige leeftijd van achttien jaar gold, kan worden 
aangenomen dat Willem omstreeks 1485 is geboren. 
Dit betekent zeer waarschijnlijk dat hij tussen 
ongeveer 1490, toen zijn vader hertrouwde, en het 
bereiken omstreeks 1503 van zijn mondige leeftijd, 
werd verzorgd door zijn stiefmoeder, die later, in 
1529, tegen hem procedeerde. Ten tijde van zijn 
rentmeesterschap was hij 42 tot 46 jaar oud en bij 
zijn overlijden in 1553 ongeveer 68 jaar.

Willem Rijksz voor het Soester 
gerecht

Willem kreeg onenigheid over de erfenis van zijn 
vader met zijn stiefmoeder Gijsbertje en haar drie 
zonen. Het viertal begon in verband daarmee in juli 
1529 een procedure voor het gerecht van Soest. De 
zaak duurde tot februari 1530, omdat het verloop 
werd vertraagd door de schepenverkiezing die in het 
najaar moest plaatsvinden.13 Vier van de zeven 
schepenen moesten worden vervangen. Na 
september 1529 bestond de schepenbank uit 
Antonie Reyersz, Jacob Schade, Arend Rutgersz, 
Gerrit Hilhorst, Dirk Noteboom, Jacob Albertsz en 
Gerrit Lodewijksz. De schout was toen Hendrik 
Geerlofsz. De samenstelling van de nieuwe 
schepenbank wordt besproken, omdat niet kan 
worden uitgesloten dat de gemaakte schepenkeuze 

Inleiding
In Archief Eemland ligt een lange reeks 
jaarrekeningen van het Sint-Pietersgasthuis te 
Amersfoort dat al voor 1400 bestond. Die reeks 
begint in 1527 en loopt door tot in de 19e eeuw. Op 
het oudste van die boeken staat de naam Willem 
Rijksz. Hij was de rentmeester uit de periode 1527-
1531 en was afkomstig uit Soest. Over hem is meer 
bekend dan de vermelding van zijn naam op het 
schutblad van zijn rekenboick voor het boekjaar 
1527/1528. Van mensen uit Soest die leefden in de 
eerste helft van de 16e eeuw, zijn weinig details 
bekend en daarom leek het de moeite waard om een 
schets van zijn leven te maken. Van historisch groter 
belang is echter dat zijn carrière aantoont hoe nauw 
stad en platteland met elkaar waren verweven.

Hierna wordt eerst ingegaan op Willems familie 
en bezit. Dit bezit werd onderwerp van een 
rechtszaak, waarop kort wordt ingegaan. Daarna 
komt zijn werk als rentmeester aan de orde. 

Familie en bezit
Willem werd in Soest geboren als zoon van Ricout 
Willemsz Zwagers die in 1473 door de Sint-
Paulusabdij was beleend met acht stukken grond in 
Soest1, op twee waarvan de molen en de 
molenaarswoning stonden.2 Ricout was in 1475 
schepen van Soest3 en in 1485 trad hij met drie 
anderen op als arbiter bij een geschil over de 
betaling voor een stuk veen in Soest, waarbij ook 
Amersfoorters betrokken waren.4 Zijn zus Antonia 
trouwde met een van de malen van Hoogland.5 Uit 

Het eerste rekenboek. Archief Eemland, archief Sint-Pieters- en 
Blocklandsgasthuis inv.nr. 157.
(Het Sint-Pietersgasthuis fuseerde in 1804 met het Blocklandsgasthuis)



17 AE, SB bnr. 1.01, inv.nr. 5: p.339.   

ook genoemd in 1523 bij een proces van Hendrik Both tegen 
Willem van Dam. Toen werd gevonnist: Die scepen hebben 
gewesen …. Soe als sij hem bevraecht hebben onder die oude 
stammen van Zoest ende onder die wijsen van Utrecht daer sij 
dat van rechtswegen sculdich sijnt the bevragen. HUA, DG 
1899: fol. 40v.   

14 HUA, DG 1899: fol. 3v.   15 Het koopmansregister wordt 
vermeld in artikel 59 van het in Eemland in 1569 vastgelegde 
gewoonterecht. Zie J. van de Water, Groot Placaatboek ’s 
Lands van Utrecht, I (Utrecht, 1729) 428. Daar blijkt dat wat in 
een koopmansregister werd ingeschreven als onder ede 
gedaan was en dus waarheid was.   16 Deze gewoonte wordt 

de drie zonen uit Ricouts tweede huwelijk geen 
enkel recht konden laten gelden op Willems 
grondbezit. Hoewel Willem toen zijn vader overleed 
ongetwijfeld geen deel meer uitmaakte van Ricouts 
huishouden, hield het gerecht blijkbaar toch 
rekening met de tijd dat Gijsbertje voor hem had 
gezorgd. De nieuwe schepenbank had zich dus 
onpartijdig opgesteld met betrekking tot het 
leenrecht en het civielrecht. De bemiddeling zou 
dus dienen te gaan over de betekenis van de periode 

waarin Gijsbertje voor Willem had gezorgd. 
Familiezaken moesten kennelijk binnen de familie 
worden opgelost. De door het gerecht aangewezen 
bemiddelaar Peter Both moest ervoor zorgen, wat 
hij ook gedaan heeft, dat Willem in 1531 alsnog 300 
gulden aan hem betaalde.17 We mogen aannemen 
dat dit bedrag ook aan Gijsbertje ten goede is 
gekomen, want zij moest nog schulden aflossen en 
Peter Both was immers met haar getrouwd. 

terecht. Niet alleen was het koopmansregister een 
zeer sterk rechtsmiddel, ook de eis tot onteigening 
van Willems bezit werd terecht niet toegekend. Het 
leenrecht van de Sint-Paulusabdij vereiste namelijk 
dat de oudste zoon van de leenman opvolgde, zodat 

was beïnvloed door Willem of Gijsbertje of hun 
vertegenwoordigers. Over de relaties tussen de 
schepenen is bekend dat Anton Reyersz een 
pachter was van de met Aleida Both getrouwde 
Gerrit Hilhorst14, dat Arend Rutgersz een 
achterneef was van Gerrit Hilhorst en dat ook 
Jacob Schade aan hem was geparenteerd. Een 
ander lid van de familie Both, Peter Adriaansz, 
waarmee de weduwe Gijsbertje tijdens het proces 
zou trouwen, trad op als voorspreker voor haar en 
haar drie zonen. Gezien de aard van de relaties 
tussen de schepenen zou een pro-Gijsbertje 
meerderheid kunnen worden gevormd en de 
vraag is daarom of de schepenbank het bestaande 
recht zou volgen of daarvan zou afwijken ten 
gunste van Gijsbertje.

De belangrijkste reden voor de onenigheid 
was dat Willem niet de schulden wilde betalen die 
zijn vader bij zijn overlijden in 1516 had nagelaten. 
Gijsbertje en haar zonen eisten dat Willem die 
schulden zou betalen ofwel dat hij onteigend zou 
worden. Wellicht in de veronderstelling dat ze het 
proces wel zouden winnen was Willems jongste 
halfbroer begonnen met het uitgraven van 
Willems veen in Soest, zoals de schout had 
bespeurd. De schepenen vonnisten dat Willem, 
zoals uit zijn koopmansregister bleek, niet voor de 
schulden van zijn vader verantwoordelijk was en 
het gerecht wees ook de alternatieve eis niet toe.15 
Het gerecht veroordeelde Gijsbertje en haar 
zonen tot een boete wegens onterecht 
procederen en turfsteken. Daarnaast moesten ze 
de kosten betalen van de reis van enkele 
schepenen naar Utrecht die zij in verband met de 
zaak hadden gemaakt. Zij waren namelijk voor 
advies naar de rechtsgeleerden te Utrecht gereisd, 
zoals werd vereist door het gewoonterecht.16 Ten 
slotte stelde het gerecht Peter Both aan als 
bemiddelaar tussen Willem en Gijsbertje.

De uitspraak van de schepenen was zeer 
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Het is niet bekend wat zijn bezigheden waren in 
de jaren voorafgaand aan en volgend op zijn 
rentmeesterschap; wellicht was hij betrokken bij de 
turfhandel, waarop het bezit in de turfstede bij de 
Melm lijkt te wijzen. Wel is duidelijk dat hij het als 
rentmeester niet gemakkelijk had. Hij diende een 
grote groep pachters in de gaten te houden die 
verspreid over de omgeving van Amersfoort 
woonden, ook al rustte op hen de plicht de pacht 
naar het gasthuis te brengen. Willem zal, 
vermoedelijk te paard, bij de wanbetalers langs zijn 
gegaan. Met sommigen van hen ging hij zo ver dat 
ze voor het gerecht getekende betalingsbeloftes 
moesten doen. Hij was niet algemeen geliefd, zoals 
bleek toen hij in 1530 in de stad door een zekere 
Gijsbert Willem Jacobsz werd uitgescholden.26 Dat 
sloot echter niet uit dat hij schepen van Amersfoort 
kon worden, zoals blijkt uit enkele Amersfoortse 
gerechtsbrieven uit 1536.27 Willem kreeg pas laat 
kinderen. Gezien het feit dat zijn oudste zoon bij 
zijn overlijden in 1553 nog onmondig was, zoals de 
betreffende akte zegt, is het waarschijnlijk dat hij 
pas omstreeks 1535 is getrouwd. Hij was toen al 
ongeveer 50 jaar. Hij zou dus in de periode dat hij 
rentmeester was in het huwelijk zijn getreden. 

Het bovenstaande overziend kan ook worden 
geconcludeerd dat er heel directe relaties tussen 
Soest en Amersfoort bestonden. Huwelijken tussen 
inwoners van Soest en Amersfoort kwamen meer 
dan eens voor, pachters uit Soest betaalden hun 
pacht in de stad, dorpelingen betaalden bijdragen 
aan kerk en stichtingen in de stad, kinderen uit de 
dorpen gingen in de stad naar school, kortom het 
leven op het platteland van Eemland was nauw 
verweven met dat in de stad Amersfoort.

Besluit
Samenvattend kan worden gezegd dat Willem Rijks 
omstreeks 1485 werd geboren als zoon van Ricout 
Zwaghers. Zijn vader was enkele jaren schepen van 
Soest en genoot zeker aanzien in Eemland. Willem 
ging in Soest en Amersfoort naar school en zijn zus 
Armgaart werd non in het in Soest gevestigde 
Brigittenklooster. Na het overlijden van zijn moeder 
hertrouwde zijn vader rond 1490 met Gijsbertje die 
hem en zijn zus verzorgde en drie zonen kreeg. Tot 
zijn meerderjarigheid omstreeks 1503 is Willem 
vermoedelijk op de boerderij blijven wonen. 
Waarschijnlijk verwierf zijn vader door zijn 
verbintenis met Gijsbertje het Amersfoortse 
burgerschap, zodat vader Ricout en ook Willem in 
de stad konden gaan wonen. Hij verpachtte zijn 
bezit in Soest. Vanaf wanneer dat is gebeurd is niet 
duidelijk, maar Willem heeft dat in ieder geval 
gedaan, zoals blijkt uit de gegevens van het 
morgengeld voor 1536.25 Die maken duidelijk dat 
Willems grondbezit niet minder dan 22 morgen (ca. 
19 ha) groot was, zodat hij als een welgesteld man 
kon worden beschouwd. Willem is waarschijnlijk 
rond 1511 naar Amersfoort vertrokken, nadat 
halfbroer Anton de turfstede had overgenomen.

De onenigheid tussen Willem en Gijsbertje, die 
ontstond na zijn vaders dood in 1516, groeide uit tot 
een vete, die pas na veertien jaar voor het Soester 
gerecht ten einde kwam. Het feit dat hij wel bereid 
was om na tussenkomst van bemiddelaar Peter Both 
een flink bedrag aan zijn stiefmoeder en halfbroers 
te betalen, suggereert dat hij wel anderen te hulp 
wilde komen, maar dat hij anderzijds star op zijn 
rechten kon staan. Hetzelfde blijkt uit de manier 
waarop hij de Soester schuldenaars van het gasthuis 
voor het gerecht schuldbrieven liet tekenen.

met Hendrik Hendriksz die grond in de Nederbirkt 
pachtte.21 Een interessante post is: It uut Uutwyck 1 
mudde souts tSint Martini int Gasthuys gebrocht.22 
Uitwijk is de oude naam voor Bunschoten en de post 
houdt wellicht in dat daar toen zout werd gewon-
nen, een activiteit die niet vaak in Eemlandse 
stukken wordt genoemd. Ook zijn er posten die 
aangeven dat beloofde donaties niet zijn betaald. Dit 
wordt weerspiegeld door aantekeningen in het 
schepenboek van Soest, waar Willem in de jaren 
1529-1531 bedragen invorderde van Soesters die 
beloofden binnen bepaalde periodes te zullen 
betalen.23 

Als beloning voor zijn werkzaamheden gaven de 
gasthuismeesters hem een onder Leusden gelegen 
stuk grond genaamd Snoeckgensheuvel (nu in het 
Vermeerkwartier te Amersfoort) waarvoor hij pacht 
moest betalen. Dit was, met hun toestem ming, in 
1528 gescheiden van ander daar gelegen bezit van 
het gasthuis.24 

Willem Rijksz als rentmeester
Willems vier jaarrekeningen sluiten in 1531 met de 
aantekening: ‘Alle uitgaven en inkomsten over vier 
jaar tezamen genomen moet Willem Rijksz nog acht 
gulden en vijf penning van het gasthuis ontvangen. 
Willem zal evenwel verpachten en (de gasthuis-
belangen) verdedigen tot Sint-Victor 1531. Die vier 
jaren begonnen in 27 op Sint-Victors en zijn 
geëindigd 31’.18 Willems aanstelling liep dus van 10 
oktober (Sint-Victor) 1527 tot 10 oktober 1531. De 
rekeningen lopen echter van 11 november (Sint-
Maarten) 1527 tot 11 november 1531. Daarom zei hij, 
dat hij tot dan toe het bezit zou verhuren, 
verpachten en verdedigen.19 Het bruto inkomen voor 
het jaar 1529/1530 beliep 588 gulden, veertien stuiver 
en één blank. Het verschil met de uitgaven was zeer 
klein, maar positief. Willem moest nog acht gulden 
en zeven penningen aan het gasthuis betalen. Het 
inkomen van het gasthuis werd negatief beïnvloed 
door de verwoestingen tijdens de in 1527-1528 tussen 
de hertog van Gelre en keizer Karel V woedende 
oorlog, toen Maarten van Rossum in Amersfoort en 
omgeving huishield.

De posten in de vier financiële jaarverslagen 
geven niet alleen de belangrijkste bronnen van 
inkomen, maar bevatten ook informatie over allerlei 
situaties en activiteiten in Eemland. Zoals te 
verwachten is, blijkt dat het inkomen van de 
stichting vooral bestond uit pachten van landerijen 
die in de loop der jaren waren geschonken of 
verworven. De meeste pachten werden door de 
pachters naar het gasthuis gebracht.20 Daarnaast 
kreeg het gasthuis huur uit enkele panden in de stad. 
In sommige posten verklaart Willem dat de betaalde 
pacht minder is dan afgesproken als gevolg van de 
oorlog. Dit is bijvoorbeeld het geval in 1528/1529 

Mouris Botter ende meer goedeluyden genoech.   25 In het 
manuaal van het morgengeld voor dit jaar komt voor: Willem 
Ryxzn een erff groot wesende 22 mergen bruycken 
verscheydene pachters aen verscheydene percelen wairvan die 
namen zyn dese nabescreven. HUA, S. Muller, Catalogus van 
het archief der Staten van Utrecht, 1375-1813 (Utrecht, 1915) 
143-1: fol. 170v (1-1-1536). Morgengeld was een grondbelasting 
opgelegd door de bisschop van Utrecht nadat hij daartoe 
toestemming had gekregen van de Staten van het Land van 
Utrecht.   26 AE, SB bnr. 1.01, inv.nr. 5: p. 265.   27 AE, SB bnr. 
1.01, inv.nrs. 4341 (1536) en 4346 (1536).  

24 AE, PBG bnr. 99, inv.nr. 157 (1527-1531): fol. 25v. Op Willem 
Rijksz zelf heeft betrekking: ‘It Wilhem Ryckss in Luesder-
broyck iii riinsche gulden rente uut Snoeckges Hoevel. In 
manieren ende voirwerden is gesceyden Wilhem Ryckss van de 
gasthuys meysteren ende de reyntmeyster van een stuck lants 
geheten Snoeckges Hoevel myt voirwerden dat Wilhem voirs 
geven sall dat gasthuys iii jair lanck ii gulden van xvi st. 
ingaende xxx ende de ii jaer de verscenen synt dair sall hy voir 
geven des jairs iii der selven gulden ende dat gasthuys sal hoir 
lant van de scoende(?) .?. antasten ende doen hoir oirbaer dair 
mede. Dair dyt gescyde waren by ende over Tomas Botter ende 

(1527-1531): fol. 5).   21 AE, PBG bnr. 99, inv.nr. 157 (1527-1531): 
fol. 23.   22 AE, PBG bnr. 99, inv.nr. 157 (1527-1531): fol. 5v.    
23 Op 22 november 1529 vermeldt dit boek: It. Floer Henrickss 
heft beliden sculdich te wesen Wyllem Rickss als reyntmeester 
van Sinte Peters Gasthuys te Amersfoer vier Rijnse gulden 
sestien stuver voer ellicke gulden, te betalen bynnen 
uuytgaende Mey (HUA, DG 1899: fol. 55) en op 13 februari 
1531: Peter Rutgerss beliet Wyllem Rickss te betalen op 
Meydach off 14 dagen daernae twee gulden ende sestalve stuver 
ende op Sint Jacopsdach off 14 dagen daer nae vier gulden elcke 
termyn by scouten hoechsten boeten (ibidem: fol. 44).   

18 It suma summarum van dat uutgeven tegen tontfangen 
van iv jair, rest Wilhem Ryckss van dat gasthuys viii gulden 
ende vii penninck beheltelick dat Wilhem voirs. hueren sal 
pachten ende weren tot Victor anno xxi. Die iv jair begost anno 
xxvii Victoris ende geendt xxxi.   19 Over de datering van de 
rekeningen van het gasthuis: A.H. Land, Rekeningen van het 
Sint-Pieters gasthuis. Prijsontwikkeling 1528-1633 (scriptie 
Rijksuniversiteit Leiden, 1989) 20.   20 It iii scepel lants hebben 
wy op Zoest eynck de bruyket Gysbert Gisbertszn nu zyn 
huysfrou myt syn kynt int gasthuys gebrocht ...(AE, Sint-
Pieters- en Blocklandsgasthuis (PBG) bnr. 99, inv.nr. 157 

Bedsteden in de voormalige mannenzaal van het  
Sint-Pieters en Blocklandsgasthuis. 
Archief Eemland 09262. Foto: Johan Evers.


