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CORNELIA BICKER, gedt. O. K. 3 Juni 1629, woonde in 1675 en 1682 als wede. te Kopenhagen (g), tr. te Amsterdam 10 Dec. 1656 Joachim Irgens, Heer van Westerwijgh, Horsleben en Noorlanden, geb. te. Itzehoe. (Holstein) 1614, st. te Kopenhagen 1675, bankier van den Deenschen Koning (h), woonde eerst te Amsterdam en kocht er 20 Mrt. 1652 voor f 37.000.-- het huis „de groene Helm" op de Keizersgracht, W. Z. (i), Hoofd-Ingeland van 's-Graveland 1662-1675, vestigde zich na zijn huwelijk te Kopenhagen en werd er Geheimraad van den Koning van Denemarken. 

 (g) Schepenk. 73, fo. 190; (h) Burgemeesteren van Amsterdam dam schreven 29 April 1681 aan Cornelis Moeringh, Envoyé Extraordin. van den Staat aan 't Hof van Denemarken : „Vrouwe Cornelia Bicker wed. wijlen Jochim Ingens van Westerwijck heeft ons te kennen gegeven dat haer man salr. in sijn leven aen sijn coninghlijcke majest. van Denemarcken soo in oorloghs tijden als andersints veel gelts heeft verstreckt, waer toe niet alleenlijck sijn eygene penn(ingen) heeft geimployeert, maer oock veele duysenden van andere luyden binnen dese Stad heeft opgenomen en sijn eygen persoon en goederen verobligeert. Dat hooggemelde heer Coninck met haer suppliantes man daerover heeft afgereeekent ende geliquideert, en in minderinge en op reeckeninge van sijn aghterwesen eenige landgoederen in betalinge gegeven: die haer suppliantes man bij zijn leven en sij Cornelia Bicker met haer kinderen naer sijn doot nu bij de twintigh jaren rustigh en vredigh hebben gepossideert. Dogh dat meerhooggemelde koninck nu onlanghs door Commissarissen aen haer Cornelia Bickers heeft thuys gesonden een seeckere reeckeninge onder de naem van Mangel (mangel=tekort, FFM) reeckeninge, waer bij dat men haer seer traght te belasten, ende waer bet mogelijk door soodanigh middel te infringeren ende retracteren sijne majesteyts deughdige en liquide afreeckeninge en voldoeninge, ende te vernietigen hooggemelde majest. obligatien, zegel, hand en publycke brieven, waer bij sij volcomen recht tot de voorsz, overgeleverde goederen heeft verkregen, en oock soo lange daervan sonder eenige de minste contradictie in possessie geweest, ende alsoo hat selve is streckende niet alleen tot groot nadeel ende totale ruine
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van haer meergemelde Cornelia Bicker ende desselfs kinderen, maer oock tot groote schade van de crediteuren waer onder veel weduwen en weesen zijn en meest ingesetenen van dese stad, die bij voortgangh van dese proceduren van alle hoop tot becominge van haer aghterwesen zouden werden gefrustreert" verzoeken Burgemeesteren hem, Moeringh, alle moeite aan te wenden, ten einde „de voorsz. afreeckeninge ende liquidatie, gepasseerde conincklijcke obligatien en andere publycke instrumenten en documenten in sijn geheel mogen blijven geconserveert". Aan 't slot merken Burgemn. op:  „Wij sijn te meer genegen geweest dese persoone aen UEd. Gestrenge te recommanderen alsoo het is de doghter van de hr. Andries Bicker saldr. die in sijn leven het burgermeesterschap binnen dese stad heeft becleed en aen wiens naem als nogh met alle lof en eer gedaght wert" (Missiven van Burgemeesteren); (i) Quijtsch. Z, fo. 154.

