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1.1 Schenkers Josina Goris vrouwe tot Cro(o)nensteyn en Willem Huyg(h)ens 

 
De Protestantse kerk in Driel bezit nog een oud avondmaalsstel. Deze bestaat uit een zilveren 
avondmaalsbeker en een zilveren broodschaal. De beker werd geschonken op 17 oktober 1681 
en de schotel op 17 oktober 1700 door Josina Goris vrouwe tot Cronesteyn. De beker is 16,2 
cm hoog, rond bovenzijde 10,6 cm en de bodem heeft een doorsnede van 8,0 cm. de schaal 
heeft een middellijn van 33 cm. Beide dragen de wapens (zie afb. 1, 2 en 3) van Huyghens 
(=Huyg(h)ens) en Goris met helmteken. Josina, dochter van Lambrecht Martinuszn. Goris en 
Maria van Panhuys,  werd gedoopt op 4 januari 1637 te Nijmegen, zij huwde op 3 september 
1657 met Willem Huyghens. Lambrecht (=Lambertus) Goris werd waarschijnlijk in Arnhem 
geboren. Hij studeerde rechtsgeleerdheid aan diverse academies in Duitsland en Frankrijk. Er 
is niet gebleken dat hij zijn doctoraal heeft behaald, maar de roem van zijn kundigheden 
bezorgde hem al snel belangrijke functies. Op 31 mei 1625 trad hij op als ‘Hoogleeraar der 
Regten en praktische Wijsbegeerte’ aan de universiteit te Harderwijk. Doch dat bleek niet 
lang, want nog voor eind 1625 werd hij benoemd tot ‘Syndicus of Pensionaris’ van de stad 
Nijmegen waardoor tot grote spijt van de curatoren hem eervol ontslag moest worden 
verleend. Als syndicus van de stad Nijmegen stond Lambertus Goris in hoge aanzien. Een 
syndicus is een bij algemene vergadering gekozen persoon die optreedt als zakenkundige en is 
een vertrouwenspersoon met onafhankelijke positie. Namens het Kwartier Nijmegen werd hij 
op 1 november 1650 benoemd tot ‘Curator der Geldersche Hoogeschool’ in Nijmegen waar 
hij zicht zeer voor heeft ingezet bij de oprichting daarvan. Lambertus Goris Jr. had zich 
gespecialiseerd  in  het  Oudnederlands  recht, waardoor  hij  door  de  Staat werd  vereerd met 
ƒ 1.000,- . Zijn geschriften zijn dan ook herhaaldelijk uitgegeven. Van zijn hand verschenen 
ook verschillende Latijnse gedichten, o.a. een lofdicht op de stad Nijmegen uitgegeven in 
1651. Zijn vader, ook Lambertus genaamd, gehuwd te Utrecht op 28 juli 1635 met Josina 
Lamers, was o.a. lid van de Synode is na zijn overlijden op 20 januari 1651 begraven in de 
Grote of St. Eusebius kerk te Arnhem, waar een deftig grafschrift zijn lof verkondigde. Zijn 
graf is verdwenen of ligt mogelijk onder een planken vloer. Uit het huwelijk van Lambertus 
Goris met Josina Lamers zijn twee zonen geboren, o.a. Lambertus jr. die de vader is van onze 
Josina Goris. Josina Goris is dus naar alle waarschijnlijkheid naar haar grootmoeder van 
vaderszijde vernoemd.   
 

 
 

Afbeelding 1: Avondmaalsbeker Protestantse gemeente te Driel, hoogte 16,2 cm, Ø bodem 8 cm en Ø bovenrand 10,6 cm, 
met sierlijke handgravure gedateerd ‘Aº 1681 den 17 October’, geschonken door ‘Josina Goris vrouwe tot Croonestijn’. 
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Willem Huyghens, zoon van Johan Huyghens en Margaretha van Panhuys tot Cronesteyn, 
was Heer van Cronesteyn, burgemeester van de stad Arnhem en gedeputeerde in het Quartier 
van Arnhem en bij de Staten-Generaal, is overleden op 28 augustus 1669 en begraven in 
Arnhem. Via zijn moeder Margaretha van Panhuys tot Cronesteyn erfde Willem Huyghens de 
titel ‘van Cronesteyn’. De ridderhofstede Cronesteyn lag nabij Leiden (zie afbeelding 4). 
 
Bij het overlijden van Willem Huygens ging de titel ‘van Cronesteyn’ over op zijn vrouw 
Josina Goris. Zij mocht zich dan ‘vrouwe tot Cro(o)nesteyn’ noemen. Zijn vader, Johan 
Huyghens was ‘Heer van Opvoorst en Cronesteyn’, Commissaris der Monstering en Kolonel 
bij de Infanterie. Hij sneuvelde voor ’t Genniperhuis op 19 juli 1641 tijdens het beleg van 
Gennep. Willem Huyghens had nog twee jongere broers, Bartholomeus Huyghens, Heer van 
Opvoorst en kapitein in het leger en Rutger Huyghens. Op 13 oktober 1670 trad Josina Goris, 
toen weduwe, vervolgens in het huwelijk met haar neef Martin Goris1 die schepen was in 
Nijmegen. 
 
Zowel de beker als de schaal zijn voorzien van zilvermerken. Naast het jaarmerk met de letter 
A zijn nog twee merken te onderscheiden, te weten het ene merk in een cirkel een dubbel 
ankerkruis (=stadsteken van Zutphen) en het ander merk in een cirkel een adelaar (= wapen 
van Deventer). Verder zit op de achterzijde van de schaal nog en zogenaamd trembleerstreek. 
Dit laatste is echter geen keurmerk maar is ontstaan doordat de keurmeester een klein 
zilvermonster heeft gestoken met een trembleergutsje om het zilvergehalte te kunnen 
controleren. Het zilvergehalte van de beker en de schaal zijn beide van de 2e gehalte. Verder 
zijn zowel de beker als de schaal ooit een keer gerepareerd. Deze beide reparaties zijn bepaald 
niet fraai uitgevoerd. Het advies is dan ook om de beide stukken niet verder te repareren, de 
kans bestaat dat het alleen maar slechter wordt. 
 
 

 
 

Afbeelding 2 (detail): Familiewapen Goris: doorsneden, A boven: in zwart drie brandende gouden kaarsen naast elkaar, en B 
onder: in blauw een omgewende morenkop met zilveren hoofddoek, met als helmteken één brandende gouden kaars tussen 
twee vleugels met een naar boven gerichte vlucht, dekkleden blauw gevoerd van zwart. De familie Goris is overigens niet van 
adel. Familiewapen Huyghens: in zilver twee zwarte dwarsbalken, met als helmteken een uitkomende zilveren griffioen met 
geopende, naar boven gerichte vlucht, dekkleden zilver gevoerd van zwart. De familie Huyghens is een ongetitelde adellijke 
familie die het predicaat jonkheer of jonkvrouw draagt. In 1861 is deze familie uitgestorven. 

 
 
 
 
__________________ 
1. Nederlandse monumenten De Betuwe, deel III,  door dr. R.F.P. Beaufort en drs. H. van den Berg, 1968. 
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Deze twee schenkingen roepen enkele vragen op, te weten: 
 
a. Waarom beide schenkingen op 17 oktober (zowel in 1681 als 1700) was dit voor haar 

een bijzondere datum? 
b. Welke band heeft Josina met het dorp Driel gehad; had zij hier mogelijk bezittingen? 
 
Ik zal een poging doen om op vraag a en b een antwoord te formuleren. Tot 19 april 1602 
vormden de vier kerkdorpen Randwijk en Heteren, Driel en Elden een ondeelbare combinatie, 
toen een Gereformeerde (Hervormde) kerkgemeenschap. Eertijds tussen 1602 en 1837 
vormden de Hervormde Gemeente te Elden en Driel één gecombineerde kerk. Maar misschien 
is deze familie ook afkomstig van buiten Gelderland en heeft men goederen in en om Driel 
georven. Waarschijnlijk lag dat goed  binnen een bepaald kerkelijk gebied behorende tot de 
kerk van Elden. Misschien had de kerk te Elden al een zilveren avondmaalset en de kerk te 
Driel (nog) niet, vandaar mogelijk de schenking. Verder heb ik nog gekeken naar de 
genealogie van de familie Huyghens en Goris. Ook daarin kwam ik niet de datum van 17 
oktober tegen. Hoewel er een overlijdensdatum van Willem Huyghens bekend is, kwam ik 
echter niet zijn geboortedatum tegen. Misschien is hij geboren op 17 oktober 1681 of 1700 ? 
 

 
 
Afbeelding 3: Avondmaalsschaal van de Protestantse gemeente te Driel, Ø 33 cm, diep 2 cm, gedateerd ‘Aº 1700 den 17 

October’, geschonken door ‘Josina Goris vrouwe tot Croonestijn’. 

 
Op afbeelding 4 is de ridderhofstede ‘Huys Cronestein’ weergegeven. De titel ‘Vrouwe tot 
Croonestijn’ van Josina Goris heeft zij verkregen via haar eerste echtgenoot dr. Willem 
Huyghens, die de titel van zijn moeder Margaretha van Panhuys tot Cronesteyn heeft 
gekregen. Margaretha heeft de titel weer van haar vader Bartold (Bartholomeus) van Panhuys 
tot Cronesteyn geërfd. Het vermoeden bestaat dat Bartold van Panhuys de hofstede in leen 
heeft ontvangen van de Hollandse graaf.   
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Afbeelding 4: Huys Cronestein te Leiden aan het Rijn-Schiekanaal, getekend in vogelvlucht, gedateerd 1712 door  
J. Lamsvelt. De geschiedenis van deze ridderhofstede gaat terug tot in 1300. De hofstede is verwoest door de Spaanse 
troepen tijdens het beleg van Leiden 1573-1574 en werd na enkele jaren weer herbouwd. In de 17e en 18e eeuw werd  
het goed diverse malen verkocht, raakte in verval en is tenslotte rond 1800 gesloopt. Slechts de gracht bestaat nog en  
maakt thans onderdeel uit van een openbaar park. 

 
 

1.2 Familie Goris uit Nijmegen 

 
In de periode 1655-1670 komen we in de stad Nijmegen burgemeester Jacob Goris tegen. Hij 
woonde in een huis 2 te Nijmegen in sectie C nummer 603. Nu is dit het gebouw de Sociëteit 
de Harmonie sinds 1832. Het pand ligt aan de Lange Burchtstraat huisnummer (A)33 en 
wordt al in 1390 genoemd. Tussen 1670 en 1832 heeft het huis verschillende eigenaren gehad. 
Mogelijk is hij direct of indirect familie van Josina Goris. Zo werd het huis in 1637 onder de 
naam ‘de grooten Esell’, door de erfgenamen van jonkheer Ivo van Eynholt, voor een niet 
genoemde ‘somme geldts, haer wel te wille ende te danck’, verkocht aan Jacob Goris, 
raadsvriend, later burgemeester van de stad Nijmegen. In 1644 was het pand eigendom van 
Schepen Johan Goris. En in 1672 woonde hier de weduwe van Jacob Goris.  
 
Bij de Franse bezetting van de stad Nijmegen nestelde zich hier de door zijn “knevelarij” 
befaamde intendant Méthelet. Daar mevrouw Goris uitgeweken was bij het naderen van de 
Franse legers, werd zij in een boete geslagen van 1700 gulden, benevens twee amen Rijnwijn 
aan Méthelet.  Na het vertrek van de Fransen werd dit huis door de stad gehuurd voor 575 
gulden per jaar als woning voor de gouverneur Graaf van Solms daar de heer gouverneur 
nogal veeleisend was, werd op haar verzoek bij raadsbesluit aan alle timmerlieden, 
metselaars, smeden enz. verboden enig werk in haar huis te verrichten buiten haar voorkennis. 
Toch schijnt Van Solms er nogal ruw huisgehouden te hebben, want bij zijn vertrek werden 
aan oud schepen Johan Goris bij raadsbesluit toegekend 850 gulden schadevergoeding en 600 
gulden achterstallige huur. In 1676 werd het huis tegen ‘wille en concent’ van de heer Goris 
door de stad gedurende de vredebehandelingen afgestaan aan Willem Adriaan van Nassau, 
heer van Odyck, gezant van de Verenigde Nederlanden, tegen een huur van aanvankelijk 850 
gulden, daarna 625 gulden, later ƒ 600 per jaar. Daarna, in 1677, werd het huis door Johan 
Goris, voor een bedrag van ƒ 5.932 aan de burgemeester Johan Ingenool verkocht. Daarna 
werd het huis eigendom van de postmeester en burgerhopman Theodoor Merckes, gehuwd 
met Johanna Geertruida Verspijck.  
 
____________________ 
2. Kadastrale gegevens Gemeente Nijmegen, sectie C, perceel 603, bron OAT, huis, erf en ‘plaisiertuin’, groot 0.10.90 . 
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In 1735 werd het huis verkocht door Theodoor Merckes en Johanna Geertruida Verspijck aan 
Adolpf baron van Balveren. Deze familie komen we eerder in de Betuwe ook al tegen. In 
1752 werd het huis door de gemachtigden van Adolf baron van Balveren, voor een bedrag van 
ƒ 11.350 aan de predikant Marcus Jacobus Broens verkocht. Zo is eenvoudig uit te rekenen 
dat een dergelijk huis in 75 jaar bijna twee keer grotere waarde heeft gekregen. Op 31 maart 
1768 is Adolph baron van Balveren overleden en werd bij de taxatie van de Loohof in Gendt 
genoemd ‘Heere tot den Oldenhof’. Zijn echtgenote, freule J.E. barones van Balveren en haar 
drie broers woonden toen in Nijmegen en Weurt. Leden van het geslacht Goris komen we ook 
dichter bij huis tegen. Zo ligt aan de Huissense dijk vanaf Elden naar Huissen de boerderij 
Groot Holthuizen. Tot ongeveer 1800 viel dit gebied onder Duits gezag. Het was een deel van 
de Kleefs-Pruisische enclave waartoe ook Huissen behoorde. Het goed werd dan ook uit de 
leenkamer te Kleef beleend (verhuurd). Al in 1392 is het goed beleend oor Arndt van 
Holthuizen. Vele jaren later kom het goed in eigendom van de familie Brands. In 1803 
werden de leenrechten opgeheven, maar het goed bleef in handen van de familie Brands. Een 
lid van de familie Brands, Theodora geheten, trouwt met Henricus Cremer. In 1836 trouwt 
hun dochter Johanna Brands met Wilhelmus Goris.  
 
En zo komt het goed in bezit van de familie Goris. Dat zal duren tot 1892. In september 1885 
wordt de boerderij Groot Holthuizen door de bliksem getroffen en als gevolg daarvan door 
brand verwoest. Na de wederopbouw blijven de gebroeders Frans en Hendrik Goris er nog 
wonen tot 10 mei 1892. Toen moesten zij afstand doen. De Dullertstichting uit Arnhem had 
het goed inmiddels verworven en eiste het op. Nadat de familie Goris vertrokken was, 
verpachtte de Dullertstichting de boerderij en bijbehorende land in 1896 aan Isaak Molenaar. 
Later in 1993 is het beheer in handen gekomen van de heer Henk van Kleef die de grond in 
erfpacht heeft van de eigenaar de gemeente Huissen. Later werd hij de eigenaar. Zijn dochter 
Janneke van Kleef en zijn schoonzoon Frans Agterberg wonen er nu op en voeren het 
dagelijkse beheer van het inmiddels gestichte hippische centrum voor pony’s.  Uit het 
kerkelijk archief van voormalig kerkvoogd Jan van Dullemen kwamen de volgende 
aantekeningen naar boven. Daaruit kwamen de volgende aantekeningen over een protocol van 
bezwaar 3 uit 1708 die later in 1714 is vastgelegd. 
 

Erfmagescheit. 

 

Op den 5 April anno 1708 opgericht tussen Willem van Heuckelom tot Cronestein, Luijtenant Generaal in 

qualiteit als vader en momber van sijne onmundige kinder met namen Johan Frederick en Maria Anna van 

Heuckelom in ehestant verweckt bij wijlen vrouwe Margaretha Huijgen, outste dochter van zaliger vrouwe 

Josina Goris, laatst weduwe van wijlen Heer Martijn Goris, in leven Schepen der stad Nijmegen ten eenre; ende 

vrouwe Martina Wilhelma Goris, weduwe van wijlen den Heere Frederick van Heuckelom, in leven Secretaris 

des quartiers van Nijmegen, mede nagelaten dochter van voornoemde Josina Goris pro se en geassisteert met 

den procurator van Hamel als hare gekosen momber ter anderen zijden. Is onder ander ten deel gevallen aan 

voornoemde vrouwe van wijlen den Heer Secretaris van Heuckelom het erfgoet “Vredestein” met zijn 

apertementen en deperdentie, gelegen onder Driel, met rijsweerden daaraan gehorende en den elsenpas en 4 

mergen weijlant binnendijcks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
3. Protocol van ‘beswaer’ Schoutambt Heteren, inv. nr. 309 fol. 94.  Geregistreerd, den 24 Febr. anno 1714 in het 3e protocol van Elst, inv. 
nr. 297, fol. 78. 
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Samengevat uit voornoemd protocol, kunnen de volgende familierelaties worden 
geëxtraheerd: 
 

1. Martijn Goris, Schepen der stad Nijmegen is gehuwd op 13 oktober 1670 met 
Josina Goris (schenkster van het avondmaalsbeker (op 17 okt. 1681) en -schaal 
(op 17 okt. 1700) aan de kerk in Driel met daarop de familiewapens van Goris en 
Huijgen). Verder blijkt dat Josina Goris daarvoor gehuwd was met heer Huijgen 
(=Huygens). Het betreft hier Willem Huijgen (=Huyghens) die op 3 september 
1657 met Josina Goris in het huwelijk is getreden. Willem Huyghens en Josina 
Goris kregen één dochter: Margaretha Huyghens, vrouwe van Cronensteyn, 
geboren na 1657, overleden 22 maart 1710, gehuwd met Willem van Heukelom, 
Luitenenat-Generaal bij de Infanterie, overleden 28 maart 1710 zes dagen nadat 
zijn vrouw was overleden! 

2. Frederick van Heuckelom, secretaris van het Kwartier Nijmegen, is gehuwd met 
Martina Wilhelma Goris, enige dochter van Josina Goris. Zij blijkt in 1708 al 
weduwe te zijn. Of er uit dit huwelijk ook kinderen zijn geboren is onbekend. 

3. Willem van Heuckelom, Luitenant-Generaal, is gehuwd met Margaretha 
Huijghens.  Zij is voor 1708 al overleden. Uit dit huwelijk: Johan Frederick van 
Heuckelom en Maria Anna van Heuckelom. 

 

Een andere bron, die van de Veluwse Geslachten 4 meldt:  
 

Martin Goris, schepen de Nijmegen en Josina Goris, weduwe van 

Willem Huijgen (=Huyghens), burgemeester van Arnhem, zusterskinderen 

(L. 1671-1-16), gedateerd 13 oktober 1670. 

 

Hieruit blijkt dat Josina Goris twee maal gehuwd is geweest, eerst met Willem Huyghens in 
1657 en later, na het overlijden van Willem Huyghens,  voor de tweede keer met haar volle 
neef Martin Goris in 1670.  
 
Uit het prachtige boekwerk ‘De Velperweg in kaart gebracht, 1600-1795’ van Menno Potjes 
komen we duidelijker aanwijzingen tegen over de schenkers van het avondmaalszilver aan de 
kerk in Driel. Daarin is sprake van de familie ‘Huyghens’ in plaats van ‘Huijgen’, doch het 
blijkt om dezelfde familie te gaan. Het geslacht Huyghens was de belangrijkste Arnhemse 
familie in de zeventiende eeuw. De familie stamt af van Antonis Huyghens die leefde in 1350. 
De familie Huyghens leverde vele burgemeesters en vertegenwoordigden vaak hun stad 
Arnhem bij de Staten-Generaal in Den Haag en behoorde tot de grote ontginners aan de 
bergzijde van de Velperweg. 
 
Al in de zestiende eeuw was de familie Huyghens welgesteld. Zo was Tonis Huyghens een 
grote pachtboer met twaalf morgen land aan de overzijde van de Rijn, in de Schuytgraaf. In de 
rest van de Betuwe had de familie nog zo het een en ander in eigendom. Zo bezit ene Rutger 
Huyghens bij het Drielse veer enkele weilenden die in 1649 in kaart zijn gebracht door Nic. 
van Geelkercken 5. Daarnaast had Tonis Huyghens het stadswijnhuis gepacht. Tonis was toen 
nog  goed  katholiek. Verder had hij drie zoons en vijf dochters. De oudste zoon Johan 
Huyghens, werd burgemeester in Deventer. De andere twee zoons, Willem en Anthonis 
Huyghens waren wijnhandelaren. Anthonis Huyghens beheerde tot 1616 het stadwijnhuis, 
daarna  zijn  weduwe. 
 
____________________ 
4. Veluwse Geslachten 1984-2003, publicatie 27, huwelijksdispensaties in Gelderland 1617-1775: 
5. Gelders Archief Arnhem, toegang 0012, archief Rekenkamer, inv. K. 167.  
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Willem Huyghens, in 1589 gekozen tot ouderling, was burgemeester en schepen van Arnhem 
vanaf 1591 tot de dag van zijn overlijden op 16 augustus 1616. Hij had vijf zonen, van wie 
Rutger en Everard Huyghens voor de Arnhemse geschiedenis het belangrijkst zijn. De oudste 
zoon, raadsheer Anthonis, stierf vrij jong, in 1616. De derde en vijfde zoon, Johan en 
Diederik, maakten carrière in het leger en vertoefden vaak buiten Arnhem. Hun vader, Willem 
Huyghens, bezorgde zijn familie niet alleen de voormalige goederen van het klooster 
Monnikhuizen, daarover verder nog meer informatie, het gehucht Monnikhuizerbeek en later 
het landgoed Klarenbeek, maar ook veel andere bezittingen. De bisschop van Trier had 
goederen die in de voorgaande eeuwen bezit van de abdij in Prüm waren geweest in 1609 
verkocht aan graaf Ernst Casimir van Nassau, een neef van prins Maurits. Willem Huyghens 
trad hierbij als zakenwaarnemer van de graaf op.  
 
Als beloning kreeg hij de Prümse goederen in Voorst en omgeving. De graaf behield zelf toen 
nog alle goederen en tienden in Arnhem en Velp. Zijn neef en oomzegger Willem Frederik 
van Nassau verkocht de  Prümse leengoederen te Arnhem echter in 1642 aan Rutger, een zoon 
van Willem Huyghens. Rutger bracht deze leengoederen onder in de door hem daartoe 
opgerichte Leenkamer van Klarenbeek. Als leenheer verklaarde hij dit bezit meteen maar 
tiendvrij (belastingvrij). De ‘Voorster hof’ had Rutger al bij de dood van zijn vader in 1616 
verkregen. 
 
Waar woonde de familie? In het voorouderlijk huis in de Bakkerstraat. Later bezat de weduwe 
Huyghens ook een huis in de Weverstraat, waarvoor zij vanaf 1631 een uitgang betaalde aan 
het Weeshuis. Deze huizen gingen via vererving over aan hun kinderen en kleinkinderen enz. 
In 1781 werd het stamhuis aan de Bakkerstraat verkocht aan een buitenstaander. De familie 
Huyghens heeft dan van na 1600 vijf generaties in dit pand gewoond. Met een geschatte 
huurwaarde van 265 gulden was volgens de verpondingslijst (belastingslijst van panden in 
Arnhem) van 1646 bijna het duurste huis in de Bakkerstraat; het huis van jonkheer Steven van 
Delen deed net een tientje meer. Daarnaast had Johan Huygens, zoon van Everard Huyghens, 
in 1639 ‘Huys Anderlecht’ gekocht, het ‘Grote Huis’ aan de Markt. De huurwaarde was ƒ425  
in 1646, na Maarten van Rossumhuis de duurste woning van de hele stad. Het grote huis was 
in dat jaar door zijn weduwe verhuurd aan derden. Zijn vrouw, dochter en kleindochter 
hebben dit huis nog een eeuw lang in bezit gehad. 
 
Meer huizen dan voornoemde drie bezat de familie in 1646 niet, althans niet in de stad 
Arnhem. Bij de erfenis van de weduwe Willem Huyghens in 1645 kreeg Rutger Huygens de 
goederen in en om Klarenbeek en de kinderen van Johan Huyghens het buiten 
‘Schoonderlogt’ bij Elst. De familie had dus goederen in de Betuwe buiten Driel. Op de kaart 
van 1643 is te zien dat er een mooi huis op de Vijverberg staat getekend, naast de 
rechthoekige vijvers van Klarenbeek. Dit huis is in opdracht van Rutger Huyghens gebouwd. 
In 1665 kocht de 77-jarige Rutger nog het Duivelshuis van de weduwe van Carel Vijgh. De 
Huyghens van de volgens generatie kochten ook enige huizen in de stad Arnhem. Zo blijkt uit 
de maancedulen van 1680 tot 1704 dat de oudste zoon van Everhard Huyghens, Willem 
Huyghens van Overhagen, geen aandeel in het vaderlijk huis aan de Bakkerstraat had, maar 
wel een huis in het vendel van de Koningsstraat bezat. Hij erfde namelijk van zijn 
schoonmoeder, de weduwe Everard Sluisken tot Watergoor, in 1671 ‘het Spieck’ in Elden.  
 
Omdat Everard een gat in zijn hand had, moest hij zowel het huis in de Koningstraat als het 
landgoed Overhagen noodgedwongen verkopen (1711). ‘Het Spieck’ afgeleid van ‘Spieker’ 
(=Spijker), hetgeen oorspronkelijk een opslagplaats was voor gewassen uit de landbouw. 
Voor de zestiende eeuw werden veel spijkers als adellijke woning gebruikt in de 
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zomermaanden wanneer er geen graan e.d. daarin was opgeslagen. Door de jaren heen zijn 
later veel spijkers verbouwd tot echte buitenhuizen. De verschillende echtgenoten van de 
Huyghens hebben eveneens veel bijgedragen aan het familiebezit. Verder had de familie 
aandelen in de VOC die veel waarde hadden en had de familie bezittingen in Breda, Strijen, 
Purmerend, Valkenburg en Driel. Al de erfenissen leverden dus een aanzienlijk, zij het zeer 
verspreid, grondbezit op. De daarbij behorende pacht, renten e.d. deed het familiebezit 
gestaag groeien. Een deel van het vermogen werd ook belegd in sieraden. Dit is af te leiden 
uit een veroordeling in 1660 van de dienstmaagd van Everard Huyghens van Overhagen 
wegens diefstal van 47 parels. De zilveren bierpul van neef Willem Huyghens valt ook in 
deze categorie. Het is in dit verband dan ook niet vreemd dat de familie Huyghens ook hun 
belangen in de kerk wilden versterken. Het was ook deels een gebruik om bij bijzonderheden 
de kerken daarbij te betrekken door iets te schenken van vaak blijvende aard. 
 
Dit kan de reden zijn geweest dat op 17 oktober 1681 en later nog eens op 17 oktober 1700 de 
kerk in Driel een zilveren avondmaalsbeker en –schaal van Willem Huyghens en zijn Josina 
Goris geschonken hebben gekregen. Waarom de beker en de schaal de datum van 17 oktober 
1681 en in 1700 ingegraveerd kregen is niet precies te verklaren. Mogelijk heeft dit verband 
met benoemingen van openbare functies, of op datums dat mogelijk nog kinderen zijn 
geboren of overleden. Wat ook nog een mogelijkheid is dat het met een kerkelijke functie in 
Driel te maken zou kunnen hebben. Ik zie het eerder als een gewone schenking van een 
vermogens echtpaar aan de kerk, wegen het feit dat ze in Driel goederen bezaten nabij het 
Drielse veer. Zoals eerder al gezegd, heeft de familie ook in sieraden belegd, dus de gang naar 
een zilversmid is dan ook geen grote stap. Intrigerend blijven de twee gelijke datums van 17 
oktober wel. Het kan een duidelijke achtergrond hebben, wie zal het zeggen. Het kan ook een 
geschenk zijn aan de kerk in Driel bij gelegenheden als geboorte, huwelijk of overlijden van 
een familielid van de Huyghens. Aangezien dr. Willem Huyghens al in 1669 is overleden is, 
hebben de jaartallen 1681 (avondmaalsbeker) en 1700 (schaal) daar in ieder geval geen 
betrekking op. Hieruit kan geconcludeerd worden dat zijn vrouw Josina Goris nog leefde, de 
uiteindelijke schenkster is van het avondmaalszilver of van hun enige dochter die mogelijk 
haar ouders hiermee een eer wilde betuigen. Het blijft al met al gissen waarop de twee datums 
precies betrekking op hebben, maar dat het speciaal aan de kerk in Driel is geschonken is 
onmiskenbaar.   
  
Zoals gezegd was Willem Huyghens in 1657 gehuwd met Josina Goris uit Nijmegen. Willem 
had rechten gestudeerd in Leiden en komt daarna in de geschriften voor als doctor Willem 
Huyghens tot Cronensteyn. Hij was de oudste zoon van Johan Huyghens (1592-1641), die in 
1630 gehuwd was met Maria van Panhuys tot Cronesteyn (overl. in 1652). Zijn jongere broer 
Barholomeus was gehuwd met Johanna de Ruyter. Willem heeft van zijn vader goederen 
geërfd, maar ook de daarbij behorende titel ‘Heer tot Cronesteyn’. De broer van Johan 
Huyghens (1592-1641), Everard Huyghens (1594-1675) was gehuwd met Maria van 
Ommeren (1618-1674). Zij kregen acht langlevende kinderen, waarvan de jongste zoon, 
Diederik (overleden in 1711) eveneens gehuwd was met een Maria van Ommeren. De familie 
van Ommeren kwamen we eerder ook al tegen in Driel, als geldschieters in Driel zodat Driel 
los van Elden een eigen kerk kon beginnen. Dr. Willem Huyghens was burgemeester van 
Arnhem, maar ook ouderling volgens de kerkenraadnotulen van de kerk in Arnhem. 
 
De familie Huyghens telde echter drie leden met de voornaam Willem, daardoor werd 
voornoemde dr. Willem Huyghens ook wel Huyghens junior genoemd en in andere bronnen 
ook wel als Willem van Cronesteyn. Ook hij zat niet stil en kocht in 1654 het huis ‘De Rode 
Leeuw’ in Arnhem, een pand dat naast dat van zijn moeder stond op de Grote Markt. Verder 
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was hij ook nog ‘Heer van Schoonderlogt’ van het landgoed gelegen tussen Driel en Elst. Hij 
overleed vòòr april 1671 en liet een dochtertje na. Het buiten Schoonderlogt was al in 1584 
door Willem Huyghens gekocht, toen de Betuwe nog volop oorlogsterrein was. Dat is heel erg 
vroeg, want pas een halve eeuw later werd het een gewoonte onder rijke regenten om 
buitenverblijven te bouwen of te kopen. In het verlengde van deze gewoonte zal de familie 
Gaeymans, die ook burgemeesters in Arnhem hebben geleverd, het goed ‘de Grote Nevel’ 
hebben gekocht. Een perceel grond herinnert de naam ‘Gaaijmansland’ nog aan deze bezitter 
uit Arnhem. Verder valt te vermelden dat door middel van huwelijken de families Huyghens 
onder andere verwant is met de families Gaeymans, Van Ommeren en Buddingh.  
 
 
1.3 Onderhoud en poetsvoorschrift kerkelijk zilverwerk 

 

Pak zilveren voorwerpen zo min mogelijk met blote handen vast. Poets alleen met (wegwerp) 
handschoenen aan. Hiervoor zijn Nitril handschoenen het meest geschikt. Ze zijn per doos te 
koop bij de apotheek 6.  De meeste commerciële poetsmiddelen bevatten veel ammoniak en 
andere bestanddelen die een te grote schurende en corrosieve werking tot gevolg hebben. 
Poetsen met krijt is het allerbeste. Krijt is zachter dan zilver maar effectief bij het verwijderen 
van zilveraanslag. Het poetsen met krijt veroorzaakt geen krassen en amper slijtage en de 
mate van reinigen is goed te sturen en lokale reiniging is mogelijk. Van groot belang is dat er 
geen schadelijke restanten achterblijven. Het opgedroogde krijt veroorzaakt geen corrosie. 
Poetsen met krijt is echter arbeidsintensief, vooral bij sterk aangetast zilver.  
 
Er kunnen twee soorten krijt 7 gebruikt worden: 

 
 a) het fijne geprecipiteerde krijt en  
 b) het grovere champagne krijt. 

 
De laatste krijtsoort wordt alleen gebruikt bij een harde aanslag. Bij voorkeur het fijne 
geprecipiteerde krijt gebruiken. Beide soorten krijt bestaan uit de stof calciumcarbonaat. Let 
goed op dat er geen harde stukje in zitten en test vooraf op krassen op een onzichtbaar plekje, 
bijvoorbeeld aan de binnenkant van de voet van de beker.  
 
Het krijt wordt aangemaakt met koud water. Roer het papje van krijt met water (eventueel 
met een paar druppels babyolie of –shampoo) en wrijf dit met een wattenstaafje of een 
zachte doek over de zilveraanslag. Pas meer of minder druk toe tijdens het poetsen. Gebruik 
wattenstokjes en houten cocktailprikkers en zachte tandenborstels voor het poetsen van kleine 
details. Laat de houten prikkers eerst even weken in water om het hout zacht te maken. Met 
ethanol of terpentine (dus geen terpentijn!!!) kan men oude poetsrestanten zacht maken zodat 
ze zich makkelijk laten verwijderen. Na het poetsen langdurig spoelen met veel koud water. 
Dit is erg belangrijk. Warm water bevat meer kalk en geeft vlekken. Daarna het zilver drogen 
in de lucht of een beetje perslucht schoonblazen. Daarna kunnen krijtresten met een zeer 
zachte borstel weggeborsteld worden. Wrijf het voorwerp tenslotte op met een schone zachte 
doek. 
 
Driel, 9 oktober 2010 

____________________ 
6. Verkrijgbaar en te bestellen bij de DA-drogist te Elst, kost € 4,50 per bus van 400 gram. 
7. Handleiding ‘Onderhoud van zilver en andere metalen in Nederlandse kerken’ van Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, 2008 
 


