Blik op Boijl
Jacobus Franciscus de Ruyter de Wildt
1800 – 1870

een koloniaal

Wie een bezoek brengt aan het kerkhof van Boijl ziet direct achter de klokkenstoel
een dubbel graf met een grote deksteen. Het is de laatste rustplaats van:
Jacobus Franciscus de Ruyter de Wildt.
De naam de Ruyter, onze vaderlandse zeeheld kennen we
allemaal en een kleine zoektocht levert op dat deze Jacobus de Wildt inderdaad afstamt van de Michiel de Ruyter
(1607 – 1676) die trouwens geboren werd met de naam
Michiel Adriaan’s zoon.
Als 11 jarige ( waarschijnlijk een ietwat onhandelbare puber) gaat deze Michiel in 1618 als bootsjongen naar zee,
wordt door de Spanjaarden gevangen genomen, ontsnapt
en loopt met enige maten terug naar huis…(!) In 1622
komt hij als 15 jarige onder de hoede van zijn oom die
‘ruiter’ is in het leger van Prins Maurits. In 1636 kiest Michiel, dan 29 jaar oud en die ‘redelijk kan lezen en schrijven’ ‘de Ruyter’ als achternaam. (De spelling wijkt soms
iets af). Hij heeft naast dochters ook een zoon Engel die echter kinderloos overlijdt.
Michiel is zeeman én handelsman. In 1676 bij een zeeslag bij Aosta (Italië) wordt zijn been
en ook een voet verbrijzeld. Hij sterft 69 jaar oud, na enige weken aan wondkoorts en wordt
later begraven in Amsterdam. Zijn standbeeld staat in z’n geboorteplaats Vlissingen
De naam ‘de Ruyter’ loopt na zijn 3 huwelijken verder via de
vrouwelijke lijn van zijn 3 kleindochters. Een van die nazaten is dus
de in Boijl begraven Jacobus Franciscus de Ruyter de Wildt
Zoon van: Jacobus de Wildt 1770 - 1828 (een gewezen priester,
wijnkoper en burgemeester van Nieuw Amstel) en Jacoba Maria
Parker. Vader Jacobus is via Neeltje Engels, de tweede echtgenote
van Michiel de Ruyter, een nazaat van hem.
In een brief van 17 april 1817 meldt Jacobus Sr. aan de gouverneur van den Haag van Limburg Stierum, dat hij portretten bezit
van Michiel, zijn zoon Engel en de Spaanse koning.
Van Limburg Stierum meldt dat deze zaken niet naar hem gestuurd moeten worden want
‘hij heeft er geen plaats voor’. Drie dagen later op 22 april is er een bedankbrief van koning
Willem 1 aan de Wildt waarin deze bedankt voor de ontvangen portretten……
Jacobus Sr. staat schijnbaar goed aangeschreven bij de koning want een half jaar later op 23
september 1817 wordt bij Koninklijk besluit van Willem 1 toestemming verleend om ‘de
Ruyter’ toe te voegen aan de familienaam ‘de Wildt’ 28 oktober in dat zelfde jaar wordt dit
bekend gemaakt in de Staatscourant.

‘Onze’ Jacobus (Franciscus) Jr. wordt geboren te ‘Nieuwer Amstel’ (Amsterdam) op 20 december 1800 en groeit daar op met zijn jongere broer Johannes. Nederland is dan nog een
deel van Frankrijk en Napoleon is er tot 1813 de baas.
6 jaar na zijn vaders dood rond 1834, vertrekt Jacobus Jr. 34 jaar oud, naar Ned. Indië. Hij
woont en werkt er 20 jaar als assistent resident in de binnenlanden van Java tot 1854 en
leert daar ook zijn vrouw kennen: Jonkvrouw Henriëtte, Ottoline, Clara, Elisabeth Holmberg
de Beckfelt geboren in Serang Ned. Indië.
Ze trouwen 26/01 – 1837 en krijgen 3 zonen. 1838 Jacobus Nicolaas, 1839 Willem Jan en
1841 Alexander, die later burgemeester van Smilde is. (overleden in
1913 te Arnhem)
Na 20 jaar Ned. Indië vestigt het gezin zich in 1854 weer in Amsterdam
tot 1862.
Jacobus de Ruyter de Wildt koopt
860 bunder land in ‘klein Wateren’
van de door Generaal van de Bosch
gestichte ‘Maatschappij van Weldadigheid’, die geldzorgen heeft.
Ook generaal van de Bosch werkte
een tijd in Ned. Indië, mogelijk kenden ze elkaar daarvan.
Op de nieuw aangekochte grond laat de Ruyter de Wildt een herenhuis bouwen wat de
naam ‘Zorgvlied’ krijgt, in de volksmond ‘het kasteel’ genoemd. (Het huis stond aan het
begin van de Keukenlaan in Zorgvlied)
In 1862 betrekt de familie het nieuwe huis. Dat wordt slechts 8 jaar door hen bewoond
want 25/11 – 1870 overlijdt de Ruyter volgens de grafsteen ‘te Diever’ bijna 70 jaar oud. Zijn
weduwe verhuist kort na de dood van haar man naar Arnhem en overlijdt daar 16 jaar later
in 1886. Het huis in Zorgvlied verpaupert en wordt later afgebroken.
Rijst de vraag: ‘waarom is Jacobus in Boijl begraven’ want zijn woonplaats viel onder de gemeente Diever. Ging hij misschien ter kerk in Boijl?
De grafsteen heeft onder de gegevens van Jacobus Franciscus een lege ruimte en het graf
bevat één kist. Was zijn jonkvrouw misschien niet zo gelukkig met de bouw van hun huis en
de verhuizing van Amsterdam naar Zorgvlied?
Ook dát is een open vraag……
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