
 
 

 
 
 
 
 

Henrick Collart van Lynden  
en  
Magdelena de Vigny  
(1706-1708) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ittervecht wordt in 1706 gekocht door ‘de Welgeboren Heer Henrick de Collardt van Lijnden en de 
Welgeboren Vrou Magdelena De Vignij, eheluiden’. Zij kopen het goed van Robert van der Merwede, die 
als eigenaar van belendede percelen meteen ook de buurman wordt. Het is totaal onduidelijk of de nieuwe 
eigenaren veel in IJsselmuiden zijn geweest. De kans is groot dat de aankoop niet meer en niet minder een 
kwestie van investeren in onroerend goed is geweest. Afgezien van de koop en verkoopakten komen we 
deze mensen niet in het archief van het Schoutambt van IJsselmuiden tegen. 
 
 
Ook Henrick is militair van beroep. In 1671 en 1677 staat hij te boek als Luitenant, in 1690 als Kapitein. Dan 
treed hij in dienst van de VOC en is hij in 1692 administrateur en in 1693 koopman van Makassar. Enkele 
jaren later treffen wij hem aan als opperkoopman en gezaghebber van Makassar en is hij daar dus de hoogste 
baas. Van 1701 tot 1704 vervult hij die functie in Jaffnapatnam. Waarschijnlijk gaat Henrick, die inmiddels 60 
jaar is, rond die tijd met pensioen.  
 
Henrick Collart van Lynden (1644-1726) en Magdelena de Vigny (1645-…) trouwen voor de Waalse kerk op 
24 augustus 1670 te Delft en krijgen tenminste vijf kinderen. Veel familieleden zijn militair en/of in dienst 
van de VOC. Een schoonzoon, ds. Gerardus Doude, is predikant in het verre Indië en een andere schoonzoon, 
Isaac Weyns, is opperkoopman in Ceylon. Daar overlijdt de oudste dochter van Henrick en Magdelena en 
wordt begraven onder een steen met het opschrift: ‘Hier onder rust ’t lyk van de edele gebooren deugd en 
zedenrycke juffrouw Joanna Henrietta Collard VAN LYNDEN, in haar leven waerde huysvrouw van de Heer 



Isaac Weyns, opperkoopman en Dessave tot Mature, mitsgaders secunde van het Gaalse Commandement. 
Geboren tot Delft den 2de oktober anno 1760 en zalig in de Heere ontslapen den 15 mei anno 1800, oud 39 
jaar, seven maanden en 13 dagen, zynde getrouwd geweest 21 jaren en 2 dagen.’ Ook de derde schoonzoon, 
Hendrik Becker, is een zeer verdienstelijk en hooggeplaatst VOC-man. Hij is jarenlang gouverneur van Ceylon, 
zodat de zussen Johanna en Anna kort bij elkaar wonen. 
Er zijn ook twee zonen, Diederick Willem en Hendrik. Van hen is nagenoeg niets boven water te halen. Omdat 
kleinzoon Hendrik Weyns later de enige erfgenaam is van Hendrick Collart van Lynden, lijkt het erop dat de 
zonen niet voor nageslacht hebben gezorgd.  
 
 

 
 
Huwelijksinschrijving trouwboek van de Waalse Kerk te Delft 
 
 
 

 
 
Gemaakte onkosten bij de begrafenis 
 



Henrick Collart van Lynden is overleden op 3 mei 1726 te Breda. In de kerk van Breda, waar Henrick ‘in een 
eijcke kist op het choir’ is begraven, hangt een rouwbord ter nagedachtenis aan hem en zijn vrouw met 
daarop de acht wapens van zijn grootouders en die van zijn vrouw Magdelena de Vigny. Deze acht 
familienamen daagden ons uit een stuk van deze genealogie uit te puzzelen, wat met name Annelies Onijs-
Koetsier lange tijd heeft bezig gehouden. 
 
 

 
 
Het rouwbord in de kerk van Breda beschreven het Wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest uit 
1784. (Bron: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde) 
 
Op het genoemde rouwbord staan de volgende acht familienamen, inclusief de wapens: 

 
Collart van 
Broeckhuijsen 
 
Pennets 
Thibaut  

De Vignij 
Polastron 
 
Perponcher 
Zedenitskij 



De ouders van Henrick Collart van Lynden zijn Henrick Collart van Lynden en Anneke Pennis de La Goor. 
 
De vier grootouders van Henrick Collart van Lynden zijn 
 

- Diederick Collaerdt van Lynden  
- Ottonia van Broekhuisen 
- Willem Teunisz Pennis de la Goor  
- Anneken Jans Thijbouts 

 
De ouders van Magdelena de Vigny zijn Isaack de Vigny en Johanna de Perponcher Maisonneufve. 
 
De vier grootouders van Magdelena de Vigny zijn 
 

- N.N. de Vigny  
- N.N. Polastron 
- Isaack de Perponcher 
- Anna van Sedlnitzky 

 
Opmerkingen hierbij: 
 
De vader van Henrick Collart van Lynden heet Henrick Collart van Lynden tot de Voordt en is een zoon van 
Diederick Collaerdt van Lynden en Ottonia van Broekhuisen. Ottonia is een volle nicht van Herman van 
Ittersum, omdat hun moeders zussen waren. 
Hij is op 20 februari 1659 getrouwd met Johanna van Echten tot Relaer. Johanna is op 10 januari 1661 in de 
kraam overleden en samen met haar dochter in Twello begraven. Er zijn kort na haar overlijden diverse 
akten te vinden, ook in het archief van het Schoutambt IJsselmuiden, die gaan om zaken tussen Henrick en 
zijn schoonfamilie Van Echten (Johanna had helaas haar man tot erfgenaam benoemd!). 
Johanna is echter niet de moeder van onze Henrick. Dat is namelijk Anneke Pennis de La Goor, een dochter 
van Willem Teunisz. Pennis de la Goor en Anneken Jans Thijbouts. 
 
De vraag is echter of Henrick en Anneke ooit getrouwd zijn geweest. 
Op 30 oktober 1644 wordt in de Noorderkerk te Amsterdam de baby Henrick gedoopt als zoon van Henrick 
Collart en Anneke de la Goor. Ze zijn wel ondertrouwd, maar niet gétrouwd! 
In 1659 spant Anneke een zaak aan wegens verbroken trouwbeloften. Trouwbeloften werden in de 
zeventiende en achttiende eeuw uitgewisseld tussen man en vrouw voordat het huwelijk werd afgekondigd 
in de kerk of stadhuis. Pas na drie openbare afkondigingen in de kerk of stadhuis kon er worden getrouwd. 
Op 22 december 1666 noemt zij zich heel opmerkelijk de weduwe van ‘wijlen de heer Hendrik Collaerdt 
kapitein deser landen’. 
 
De ouders van Magdelena de Vigny zijn Isaack de Vigny  en Johanna de Perponcher Maisonneufve. Isaack is 
een Franse marineofficier, commandant van een eskader Franse oorlogsschepen en Ridder van St. Michel. 
Hij is de zoon van N.N. de Vigny X N.N. Polastron. Johanna is een dochter van Isaack de Perponcher en Anna 
van Sedlnitzky. 
 
 
 
Na ruim een jaar eigenaar te zijn geweest komt Ittervecht al weer in de handel. Henrick en Magdelena 
verkopen het goed aan de IJsselmuider predikant Hermannus Loeffsen en zijn vrouw Sara Faes. ‘Op 4 januari 
1708 verklaarden de welgeboren heer Henrick de Collardt van Lynden en zijn vrouw Magdalena de Vigny dat 
zij hadden verkocht aan de heer Ygermannus Loeffsen en zijn vrouw Sara Faes hun huis genaamd Ittervegt 
met hof, stal en boomgaard in het schoutambt IJsselmuiden.’ 1 
De koopsom bedraagt 2000 Karels guldens, die moet worden voldaan voor 1 april 1708 wanneer de kopers 
het huis aanvaarden. Waarom het huis 800 guldens in waarde is gedaald is niet duidelijk, maar een goede 
investering is het blijkbaar niet geweest. 



Kees Schilder transcribeert het volgende deel van deze originele akte als volgt: Belendingen oost 
en zuid de weduwe van Berent van Tongeren ter halve sloot, west en noord de heer Robert van 
der Merwede. En dat met het laantje westwaarts, opstand en halve sloot buiten aan 
Kloppenburghsland, alsmede de bomen aan de nieuw gegraven sloot van het laantje, die aan de 
buitenzijde van de sloot, voor het huis van Henrick Gerrits staan, tot aan het hek. Beneffens ook 
de gehele sloot met de bomen ten noorden, aan de weg, van het hek tot aan het einde aan de 
boomgaard. 
Alle genoemde goederen zijn vrij van uitgaande renten of bezwaarnissen. Het is allodiaal goed, 
alleen bezwaard met een uitgang van 26 stuivers per jaar tot profijt van de pastorie van 
IJsselmuiden, en met de herenlasten. De verponding is begroot op een mud gezaais. 
Hierbij hoort het recht om van tijd tot tijd te mogen halen uit de Santberg van de heer Robert 
van der Merwede zoveel rode aarde als er nodig is om de gaten in de weg en de moddergaten te 
dichten, zonder de pachter daarvoor enige vergoeding te geven. 
Transportanten beloven het verkochte goed te wachten en te waren voor aanspraken door 
anderen en wel speciaal wanneer er dispuut komt over het gebruik van het laantje. De gang door 
dat laantje zal niet gedoogd worden, zoals is opgenomen in de koopakte die transportanten 
kregen toen zij het goed van der heer Van der Merwede kochten. Mensen moeten gaan over het 
laantje dat ten westen ligt. 

 

 

                                                               

 

Het begin en het einde van de transportakte betreffende de verkoop van Ittervecht in 1706 



 
 
 
Hier boven weer een zelf gefröbeld kaartje van de situatie op en rondom Ittervecht. Ik ga hier uit van de 
situatie in de periode rond 1700 - 1750. De informatie in de al genoemde transportakten geven wel wat 
informatie, maar heel duidelijk is het niet. Ik interpreteerde het volgende: 
 

A    is het huis Ittervecht 
B    is de boerenwoning / hovenierswoning / daghuurderswoning op Ittervecht 
C    is de (wellicht later) gebouwde bouwmanswoning op Ittervecht 
D   is het huis Laanzicht 
E    is de woning van pachter Gerrit Polman op De Grote Zandberg 
F    is de woning van pachter Henrick Gerrits op De Kleine Zandberg of ook Kloppenburghsland genoemd 
G   is de keuterboerderij aan de Oosterholtseweg  
H is het kerkpaadje vanuit Oosterholt 
 

Tussen Ittervecht en de percelen ten oosten ligt een sloot, die voor de helft bij Ittervecht hoort. 
Tussen De Grote Zandberg ten noorden enerzijds en De Kleine Zandberg en Ittervecht ten zuiden anderzijds 
loopt ‘het laantje waarlangs men op de Santberg komt’ dat vanaf de hoek van Ittervecht inclusief sloot en 
bomen bij Ittervecht hoort. Vandaar dat er zich een hek bevindt, daar waar het goed Ittervecht begint. 
Tussen Ittervecht en De Kleine Zandberg (of Kloppenburghsland) is het nog lastiger te interpreteren. Hier 
loopt schijnbaar ook een laantje met een dubbele sloot en een rij iepen. Het huis van Henrick Gerrits staat 
dan kort aan deze ‘erfafscheiding’.  

 
Noten 

 
1 SAK Archief Schoutambt IJsselmuiden. Inv.nr. 14, folio 128-132. 


