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In memoriam Mary de Bruyn (9-1-1914 tot 1-1-2004)
Anton van Schip
Op de tweede dag van het nieuwe jaar kregen
we van haar familie bericht dat Mary de
Bruyn, sinds een aantal jaren rustend lid van
onze archeologische werkgroep "Leen de
Keijzer", de eeuwige rust ingegaan was, op de
zeer gezegende leeftijd van net geen negentig
jaren. Hoewel we wisten dat zo'n bericht een
keer moest komen, overvalt het je toch nog,
als het komt.
Ik denk dat het een gevolg is van het feit dat
Mary, zoals we haar hebben leren kennen,
jarenlang onder aile mogelijke omstandigheden
- weer of geen weer, buiten of binnen - een
uiterst actief aandeel heeft gehad binnen onze
groep. Ze was gegrepen door alle facetten van
de archeologie.
Ik maakte voor het eerst kennis met haar toe
ze voor de !eden van de Historische Kring een
voordracht hield over een Romeinse arnfoor,
die ze in stukken langs de Achterdijk bij Vechten gevonden had en die ze zelf gerestaureerd
had. Ze had die fragmenten gevonden ternidden van gecalcineerde botresten. Dank zij deze
voordracht weet ik tot op de dag van vandaag
dat "gecalcineerd" inhoudt dat de botresten
dan zodanig verbrand zijn dat alleen de kalk in
het bot is achtergebleven.
Deze arnfoor stond aan het begin van een hele
serie restauraties. Het was een uitdaging voor
haar om uit de scherven weer de vorm of pot
die het geweest was, tevoorschijn te "toveren".
Scherven weggooien vond ze dan ook:
"Zonde! ". Zelf kon ze dat nooit. Verder had ze
door eigenhandig bodemonderzoek, soms onder de naarste weersomstandigheden, in de
Lauwerecht te Utrecht erg vee! kennis van de
pottenbakkerijen daar en hun producten verworven. Door een lid van onze werkgroep, ik
meen Leen de Keijzer, werd ze daar een keer
gezien, terwijl ze gehurkt, in de stromende
regen, scherven uit de modder zat te peuteren.
Ook was ze jarenlang onze deskundige op het
gebied van volksaardewerk, Majolica, Delfts
blauw en Delfts wit.
Kenmerkend voor Mary als mens was, dat ze
bij alles wat ze deed dame was en beschaafd,
Het Kromme-Rijngebied, 38-l/2 (2004)

vriendelijk en behulpzaam. Van haar heb ik in
a! die jaren nooit een hard woord vemomen.
Een negental jaren geleden moest ze als actief
lid stoppen: lichamelijk en geestelijk kon ze
dat toen niet meer aan. Via bezoeken van werkgroepleden bleef ons contact met haar bestaan,
ook toen ze geleidelijk aan van haar omgeving
en dus van de archeologie vervreemdde. Ja, zo
gaat het nu eenmaal. Oude veteranen, of ze nu
soldaten of archeologen zijn "just fade away".
Haar naam zal nog dikwijls in onze gedachten
zijn als we scherven in handen hebben.

Heren en Vrouwen van Beverweerd en Odijk:
zeven eeuwen bewoners en eigenaren van
Kasteel Beverweerd
Han Harts*
Opnieuw bewoond ?
Zo nu en dan verschijnt er de laatste jaren in
de regionale pers een bericht over Kasteel
Beverweerd in Werkhoven. Het staat al meer
dan zes jaar te koop en wacht op een nieuwe
eigenaar. Vanaf de provinciale weg tussen Wijk
bij Duurstede en Utrecht kunnen we het kasteel zien liggen. Groot, indrukwekkend, mooi
en tegen een schitterende achtergrond. Dichterbij gekomen blijkt het kasteel er echter
verlaten bij te liggen.

Kasteel Beverweerd gezien vanuit het zu iden
(Foto Provincie Utrecht, H. Bol, 1995).

Sinds de Intemationale Quakerschool is
vertrokken zijn er bijna geen activiteiten meer.
Een beheerder woont op het terrein sinds er in
maart 2004 een poging werd gedaan het kasteel te kraken. De bevolking van Werkhoven
(en zij niet aileen) maakt zich zorgen. En
terecht! De bouwkundige staat van het kasteel
is inrniddels zorgwekkend, zo Iiet een ambtenaar van de Gemeente Bunnik onlangs weten.
Stukken van de gevels komen naar beneden.
Nog even en er moeten hekken rond het kasteel geplaatst worden. De Gemeente Bunnik is
naarstig op zoek naar een nieuwe eigenaar.
Projectontwikkelaar Vector Vastgoed uit
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Driebergen heeft serieuze belangstelling. Er
liggen plannen om op de plaats van de moderne internaatsgebouwen senioren-appartementen
te bouwen of dit complex hiertoe te verbouwen. Ook in het kasteel komen mogelijk
appartementen. Maar dan is er eerst wei (vee!)
geld nodig om dit unieke gebouw te restaureren.
Een intrigerende vraag blijft: wie hebben het
kasteel in de loop van de tijd bewoond? Ik ben
mij er van bewust dat er al vee] over geschreven is. Meestal lezen we in kort bestek dat
Zweder van Zuylen het heeft gebouwd en dat
het Huis van Oranje-Nassau ruim twee eeuwen
eigenaar is geweest. Het is daama door vererving overgegaan op de farnilie Van Heeckeren en tenslotte was het in het bezit van de
familie Van Rechteren Limpurg, die het
verkocht aan de Intemationale Quakerschool.
De hoge kosten van onderhoud zijn er debet
aan dat het kasteel met de bijbehorende tuinen
niet meer door een particulier te bewonen is.
Vee! landgoederen en kastelen werden na de
Tweede Wereldoorlog verkocht of zijn in beheer gegeven aan stichtingen en grote ondernerningen die deze kosten wei kunnen dragen.
Het nadeel hiervan is dat het interieur aangepast moet worden aan de eisen van deze tijd.
Veel van de oude sfeer gaat dan voorgoed verloren.
Ik heb in dit artikel een poging gedaan om aile
bewoners en eigenaren op een rij te zetten.
Soms heb ik ook de schout en de rentmeester
vermeld omdat deze een rol hebben gespeeld
in de heerlijkheden Werkhoven en Odijk. Het
overzicht is vooral gebaseerd op de literatuur
en niet op archiefonderzoek.
Om de geschiedenis van Beverweerd in een
wat breder verband te Iaten zien, zijn enkele
'historische kaderteksten' toegevoegd. Bijvoorbeeld over de pausen, de bisschoppen van
2

Utrecht, de edelen en de economische belangen die zo hun rol gespeeld hebben. Over de
relatie van Beverweerd met de omgeving is bet
Kerk en staat
De bisschop van Utrecht was eigenaar van de
heerlijkheden Werkhoven en Odijk. De toenmalige kerk had een enorme invloed op de
staat. De bisschop was zowel kerkelijk gezagsdrager als wereldlijk heerser. Een voorbeeld van de invloed van een pauselijk
besluit: paus Innocentius IV had in 1254 bet
vagevuur officieel erkend als reinigingsplek
voor zonden. Door goede werken te doen,
kon de tijd in bet vagevuur worden bekort.
Giften en donaties aan de kerk, als vorm van
goede werken, namen toe. Ook de Utrechtse
bisschop kreeg hierdoor veel geld en dus veel
macht. Hij was bovendien leenman I zetbaas
van de Duitse keizer en had de beschikking
over de huidige provincies Utrecht en Overijssel en de stad Groningen. Utrecht was de
voomaamste stad van Noord-Nederland.
Zweder van Zuylen pachtte de grond van de
bisschop en mocht er een kasteel op bouwen.
De praktijk was dat de pachter eigenaar werd
en vele privileges had. Hij verpachtte weer
grond aan de boeren, had jachtrechten, bet
recht om duiven te houden, om eendenkooien
te exploiteren, om de geestelijkheid, schouten

I.

Ridder Zweder van Zuylen, ook genoemd Sweder van Beverweerd (1269
- gesneuveld in 1304 tegen de Vlamingen te Duiveland). Hij was de zoon
van Steven van Sulen (t 1283), Ridder,
en Hadewich van Wildenborch. Zweder was maarschalk van de Bisschop
van Utrecht en hoogstwaarschijnlijk de
bouwer en eerste bewoner van bet kasteel op de Heerlijkheid Beverweerd.
Zweder van Zuylen huwde (1) Hildegardis of Hillegonda van de Velde,
Vrouwe van Beverweerd. Zij is
waarschijnlijk in 1294 overleden. Hij
huwde (2) in 1299 Bertha van Brakel.
Uit bet huwelijk van Zweder en Bertha
werd een dochter geboren: Mechteld
van Zuylen (Zie V). Bertha hertrouwde
na 1304 Gijsbrecht van Ruwiel. Het
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nodige geschreven. Degene die interesse heeft
in de streekgeschiedenis kan er zijn hart aan
ophalen.

en rentrneesters te benoemen en om recht te
spreken. Daartegenover stond dat hij verplicht was de bisschop militaire steun te
verlenen met manschappen en materieel.
In de late rniddeleeuwen brokkelde de grip
van de keizer steeds meer af. In 1528 maakte
keizer Karel V een eind aan de wereldlijke
macht van de bisschoppen en werden de bisdommen opgenomen in bet Habsburgse Rijk.
Later, in 1810, werden in West-Europa door
Napoleon kerk en staat definitief gescheiden.
De Nassaus, als Heren en Vrouwen van
Beverweerd en Odijk, woonden hoofdzakelijk in Den Haag. Zij stelden een rentrneester
aan voor Beverweerd en Odijk. Het benoerningsrecht van de schout van Odijk en
Werkhoven was in hun handen. De rentmeester van Beverweerd verkreeg meestal
bet ambt van schout van Odijk.
In 1580 werd door de Staten van Holland bet
katholicisme verboden. Het vele kerkelijke
grondbezit werd in beslag genomen en
toegewezen aan kerken van de nieuwe leer.
In 1853 is dit besluit herroepen en werd
Holland verdeeld in vijf bisdommen.

kasteel werd voor bet eerst genoemd in
een akte van 27 augustus 1296, waaruit
de conclusie kan worden getrokken dat
bet kasteel nog steeds in bet bezit was
van Jan II van Sierck, Bisschop van
Utrecht. Door een politiek meningsverschil tussen Zweder van Zuylen en de
Bisschop van Utrecht werd bet kasteel
door de bisschop in 1296 in leen
gegeven aan Nicolaas van de Velde,
een familielid van de overleden Hildegardis.

3

Een Nassau als bisschop van Utrecht, een politieke zaak
Graa£ Otto van Gelre en bisschop Jan van
nauwelijks gescbeiden (zie hiervoor). Jan van
Loon van Luik regelden bet zo, dat hun neef
Nassau regeerde wereldlijk als een graaf en
en zwager Jan van Nassau in 1267 tot biskerkelijlcals een bisschop. Hij werd belaagd
schop van Utrecht werd gekozen en daardoor
door Graaf Floris V, die zijn gebied wilde uitde titel 'elect', gekozene, voerde. Hij werd
breiden met het Sticht Utrecht. Bisschop Jan
niet erkend door paus Clemente (1265moest zich verdedigen maar had de financiele
1271) Op bet moment van zijn verkiezing
middelen niet om soldaten in te huren. Hij verwas Jan geen priester en is dat ook nooit
pandde zijn voomaamste kastelen om aan geld
geworden. Jan van Nassau, geboren ± 1230,
te komen, wat ni€t bet beoogde resultaat had.
was de jongste van 7 kinderen van Hendrik
Ten einde raad deed hij in 1288 een greep in
"de Rijke", graaf van Nassau ( ± 1180de kas van de kruistochttienden, die in het
25.01.1251) Hendrik huwde ± 1231 te DillenDominicanerklooster te Utrecht werden beburg Mechteld, gravin van Gelre, een dochter
waard. Paus Niccolo IV (1288- 1294) greep in
uit een belangrijke en zeer invloedrijke famien bisscbop Jan werd in 1290 afgezet. Tijdens
lie. Hendrik de Rijke bouwde omstreeks 1200
zijn ambtsperiode heeft hij de aanzet gegeven
de burcht Dillenburg. De starnreeks van de
tot de bouw van twee belangrijke kerken: de
Oranjes geeft aan dat Willem de Zwijger
Dom te Utrecht en de Grote Kerk te Breda.
(1533 - 1584) negen generaties later in beeld
Jan overleed 13 juli 1309 te Deventer en werd
daar begraven in de Lebuinuskerk. Hij had
komt.
De wereldlijke en kerkelijke macht waren
twee bastaardzonen.

II.

Nicolaas (Claes) van de Velde. Na het
overlijden van Hildegardis van de
Velde in 1294 werd in 1296 Beverweerd door de Bisschop van Utrecht in
pacht gegeven aan een familielid, Nicolaas van de Velde en niet aan dochter
Mechteld van Zuylen. Zie V. Nicolaas
was gehuwd en had een zoon Gerard
van de Velde.

III.

Gerard van de Velde. Op 6 mei 1307
gaf hij het pachtrecht van 'Huis te
Beverweerd' met 40 morgen land terug
aan de Bisschop van Utrecht, Gwijde
vanAvesnes (1301-1317). Gerard
was gehuwd en had een dochter, waarvan wij de voomamen niet weten.

IV.

Dochter . . . . . . . van de Veld e. Zij was
' Vrouwe van Beverweerd' en huwde
Jan van Zuilen, zoon van Jan van
Zuylen, Ridder. Het Jandgoed was weer
terug in de familie Van Zuylen. Er zijn
geen aanwijzingen dat Bertha van
Brake) en haar stiefdochter Mechteld
van Zuylen het kasteel hebben verlaten
en elders gewoond hebben.
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V.

Mechteld van Zuylen. (t 1397) Zij
huwde (1) Heer Otto van IJsselstein,
Ridder (t 1353). Hij pachtte voor zijn
vrouw van de Bisschop van Utrecht,
Jan IV van Arkel, de heerlijkheid Beverweerd. Zij huwde (2) in 1354 Heer
Zweder van Vianen, Ridder, zoon van
Heer Hendrik van Vianen , Ridder, en
Catharina van Uytengoye, Erfburggravinne van Utrecht. Het kasteel
kwam door het 2e huwelijk in bezit van
het geslacht Van Vianen. Uit het 2e
huwelijk 3 kinderen. De oudste was
Jan van Vianen.

VI.

Jan van Vianen, Heer van Beverweerd (t 1417) Hij huwde in 1385
Elisabeth van Buren. Zij was de
dochter van Alard, Heer van Buren, en
Elisabeth van Bronckhorst. In 1395
werd door hen Beverweerd beleend,
gepacht van de Bisschop van Utrecht,
Frederik III van Blankenheim. Uit hun
huwelijk 5 kinderen. Het derde kind
was Gijsbrecht van Vianen.
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VII.

Gijsbrecht van Vianen, Heer van
Beverweerd en Odijk (±1400- t v66r
1436) Hij huwde (1) Clementia van
Poucquer of van Poekel, dochter van
Alard van Poucquer en Catharina van
Borsselen van Cortgene. Hij huwde (2)
Anna van Bossu of Van Borsselen
Ct voor 1478). Zij noemde zich in 1436
Vrouwe van Beverweerd en Odijk. Uit
het eerste huwelijk een dochter Johanna van Vianen.

VIII.

Johanna van Vianen, Vrouwe van
Beverweerd en Odijk Ct 1502). Zij
stond in 1436 onder voogdij van haar
stiefmoeder Anna van Borsselen. Zij
huwde v66r 1441 Johan van Bouchout.
Ct 07.02.1507 en in de Dom begraven,
waar de zerk nog aanwezig is). Hij was
de zoon van Gilles van Bouchout en
Aliana de Rijgersvliet, Vrouwe van
Boulaer en Schendelbeke. In 1465
werd Beverweerd door hen beleend en
kwam in het geslacht Van Bouchout.
Johan werd in 1476 kanunnik
(wereldlijke raadsheer van de bisschop)
van de Dom te Utrecht. Uit hun
huwelijk 3 kinderen. De oudste was
Daniel van Bouchout.

IX.

Daniel van Bouchout, Heer van
Beverweerd en Odijk Ct 1527). Hij
huwde omstreek 1485 Maria van
Luxemburg, dochter van Jacob van
Luxemburg, Ridder van het Gulden
Vlies, en Maria van Barlaymont. In
1514 was Harman van Cuyk rentmeester van de heerlijkheid
Beverweerd.
Uit hun huwelijk 2 dochters, de oudste
was Maria van Bouchout.

X.

Maria van Bouchout, Vrouwe van
Beverweerd en Ambachtsvrouwe van
Odijk (1487- 23.07.1563). Zij huwde
(1) in 1512 Hugo de Lannoy, Heer van
Lannoy, Roulencourt en Santes, een lid
van de hoge adel (1486- 21.04.1528).
Hij was de zoon van Philippe de Lannoy en Bonne de Lannoy, Kamerheren
van Keizer Karel V. Zij huwde (2) in
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1536 Henry van Homes I Hendrik van
Hoorne ( ± 1485- 1540) burggraaf van
St. Winoksbergen. Hij was de zoon van
Maximiliaan de Homes en Barbara van
Montfoort.
In 1532 schonk hij aan de kerk van
Odijk de Odijkersteeg. Dit was de weg
tussen de kerk via de brug over de
Krornrne Rijn naar Zeist. Nu is dit de
Zeisterweg in Odijk en de Odijkerweg
en Breullaan te Zeist. Aan dit bezit was
het recht verbonden de bermen te beweiden en de bomen te rooien. Dit recht
werd in 1965 door de gemeente Bunnik
afgekocht. Voor het Zeister grondgebied
werd dit door de gemeente Zeist in
1985 afgekocht. Maria van Bouchout
schonk in 1556 aan de kerk van Odijk
haar bezittingen aan de Meent,
bestaande uit een aantal erven en boomgaarden. In de schenkingsoorkonde was
de bepaling opgenomen dat de inkomsten uit deze bezittingen gedeeltelijk
moesten worden gebruikt voor het onderhoud van de kerk. Het kerkgebouw
verkeerde aan het eind van de 16e eeuw
dan ook in zeer goede staat. Maria vererfde de Ridderhofstad Beverweerd
(erkend sinds 1536) aan haar kleinzoon
Philips Willem, de enige zoon van
Willem I van Oranje en Anna van
Egmond.
Uit het eerste huwelijk van Maria en
Hugo de Lannoy werd een dochter geboren: Fram;oise de Lannoy, Vrouwe
van Lannoy, Rollaincourt, Santes,
Boulers en Odijk (1513- 1562). Zij
huwde 16.04.1531 Maxirniliaan van
Egmond, Graaf van Buren en Leerdam
en Heer van 1Jsse1stein, enz. (± 151024.12.1548 Brussel).
Hij was generaal van keizer Karel V. Uit
hun huwelijk een dochter, Anna van
Egmond, Gravin van Buren en Leerdam, Vrouwe van Usselstein,
Beverweerd en Odijk (Grave maart
1533-24.03 .1558 Breda). Anna huwde
in 1551 te Buren Willem I (de Zwijger).
Graaf van Nassau en Prins van Oranje
5

sinds 1544 (Dillenburg 24.04.153310.07.1584 Delft). Door dit huwelijk
kwam de Heerlijkheid Beverweerd ruim
twee eeuwen in het bezit van het geslacht Oranje- Nassau. In 1560 was
Willem Bobe rentmeester van Beverweerd.

XI. Philips Willem van Nassau (1554- 16 18) (kopergravure, formaat klein folio, door Bernart Picart,
Iconografisch Bureau I RKD Den Haag; Foto Iconografisch Bureau I RKD 's-Gravenhage)

XI.

Philips Willem, Graaf van Nassau,
Prins van Oranje, (Buren 19.12.1 554
-20.02.1618 Brussel) en in 1563, na de
dood van zijn grootmoeder Maria van
Bouchout, Heer van Beverweerd en
Odijk. Hij was het 2e kind uit het 1e
huwelijk van Willem van Oranje - Nassau en Anna van Egmond. Hij werd van
1568 door Koning Philips II ontvoerd
naar Spanje en tot 1595 gegij zeld. Hij
huwde 23.ll.l606 RK te
Fontainebleau Eleanore de Bourbon
(30.04. 1587 - 20.01.1619 Picardie).
Dit huwelijk b1eef kinderloos. Hij liet
Beverweerd na aan zijn halfbroer
Maurits.
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XII.

Maurits, Prins van Oranje - Nassau
(Dillenburg 13.11.1567-23.04.1625
Den Haag). Hij was het 4e kind uit het
2e huwelijk van Willem van Oranje en
Anna van Saksen (Dresden 23.12.1544
- 18.12.1577 Dresden). Door het overlijden van zijn halfbroer Philips Willem

XII. Maurits van Nassau ( 1567-1625) (olieverfschilderij ,
formaat 69x65 em, z.n. (trant Michie! Jansz. van Mierevelt), Stichting Kasteel Amerongen, Amerongen;
Foto lconografisch Bureau I RKD 's-Graven hage)

in 1618 kwam Maurits door vererving
in het bezit van Beverweerd. Maurits
was niet gehuwd. Hij had sinds 1600
een vaste relatie met Freu1e Margaretha
van Mechelen (± 1581- 17.05.1662
Den Haag), Vrouwe van Vrijehoeven,
die hem ondanks alles is trouw
gebleven tot aan zijn dood in 1625. Zij
was de dochter van Jhr. Cornelis van
Mechelen, schepen van Lier, en Barbara van Nassau. Maurits en
Margaretha kregen 3 kinderen. Maurits
had bij 5 andere rninnaressen nog 5
kinderen.
Na zijn dood kwam Beverweerd in het
bezit van zijn bastaardzoon Lodewijk.
6

XIII.

Lodewijk, Bastaard van Nassau (eind
1602- 28.02.1665 Den Haag). Hij
was de 2e zoon van Maurits en Margaretha van Mechelen. Door vererving
van zijn vader in 1627 werd hij Heer
van Beverweerd en Odijk. Door vererving van zijn broer Willem (1601 1627) kreeg hij na diens dood de Heerlijkheid La Lecq of Van de Lek. Hij
huwde 07.04.1 630 Isabella, Gravin
van Hoorne (begraven 07.05.1664) Zij
was de dochter van Willem Adriaan,
Graaf van Hoorne, Heer van Kessel, en
Elisabeth van der Meeren, een achternicht van de freule M. van Mechelen.
Uit hun huwelijk 10 kinderen, 4 zonen
en 6 dochters. De 2e zoon was Willem
Adriaan I, Rijksgraaf van Nassau, Heer
van Zeist en Heer van Odijk. Hij was
gehuwd met Elisabeth van der Nisse,
de dochter van de Burgemeester van
Goes. Door dit huwelijk werd hij ook
Heer van Cortgene en Heinekenszand.
Uit het huwelijk van Lodewijk en
Isabella werden 12 kinderen geboren.
Het 6e kind was Elisabeth Wilhelmina.

David de Caers was van 1648 tot 1652
rentmeester van Beverweerd. Van 1655
tot 1667 was Anthonius Gijsbertszn.
van Sterkenburg de rentmeester en ook
schout te Werkhoven. Hij werd in 1667
voor korte tijd opgevolgd door Christina van der Burch, de weduwe van
Jacob van Zijppenesse. In dat zelfde
jaar, 1667, werd zij opgevolgd door
Maximiliaan Breyer, die als voogd optrad over Gerard Breyer. Deze Gerard
was van 1679 tot 1692 rentmeester van
Beverweerd
XIV.

Elisabeth Wilhelmina, Gravin van
Nassau, Vrouwe van Beverweerd en
Odijk (gedoopt Den Haag 21.06.1671
- 11.07.1729) Zij huwde in 1692 haar
neef Maurits Lodewijk (Den Haag
22.07.1681-23.05.1745 Middelburg)
Graaf van Nassau, Heer van Beverweerd en de Lek.
Uit hun huwelijk 12 kinderen. Het 4e
kind was Hendrik Carel, Graaf van
Nassau.
Van 1706 tot 1724 was Theodorus
Backer, schout van Odijk, rentmeester
van Beverweerd. Constantijn Berenberg had deze functie van 1726 tot
1728. Hij werd in 1728 opgevolgd door
Frans Thomas Braam, die tevens
schout van Werkhoven was. Hij bleef
in functie tot 1745.

XV.

XIII. Lodewijk van Nassau ( 1602- 1665) (olieverfschilderij , formaat 72x56,5 em, lnstituut Collectie Nederland,
Rijswijk/Amsterdam, inv. C255; Foto lconografisch
Bureau I RKD 's-Gravenhage)
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Hendrik Carel, Graaf van Nassau
(gedoopt Den Haag 13.12.169626.01.1781 Utrecht)
Hij volgde zijn vader in 1734 op als
Heer van Beverweerd. Hij huwde (1)
15.09.1736 Margaretha Huguetan
(1701 - 1752), een gefortuneerde
dochter van een Amsterdamse
hugenotenfamilie. Hij huwde (2)
Johanna Gevaerts (1733 - 1779).
Jan van Beek Sr. was van 1745 tot
1770 rentmeester. Uit het 2e huwelijk
een dochter, Henrietta J.S .M. van
Nassau.
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XVI.

Henrietta Johanna Susanne Marie,
Rijksgravin van Nassau Ia Lecq,
Vrouwe van Beverweerd en Odijk
(Utrecht 21.10.1764 - 26.06.1810
Hummelo ). Zij huwde 02.07.1782 te
Beverweerd I Odijk Evert Frederik,
Baron van Heeckeren van Enghuizen
(Arnhem 23 .12.1755- 13.01.1831
Enghuizen I Hummelo) waarmee de
Ridderhofstad Beverweerd na ruim
2 eeuwen overging van de Oranjes naar
het geslacht Van Heeckeren. Uit het
huwelijk van Henrietta van Nassau en
Evert van Heeckeren zijn 9 kinderen
geboren, waarvan het derde kind Hendrik Jacob Carel Johan van Heeckeren
was.
Van 1771 tot 1778 was Cornelis de
Wijs rentmeester. Van 1780 tot 1795
beheerde Aart van Lutzenburg de financien. Van 1803 tot 1804 is Jan van
Beek Jr. de baas over de kassa. Hij
werd in 1805 opgevolgd door Wouter
van Dam. Hij moest in 1806 plaats

maken voor zijn voorganger Jan van
Beek Jr.
In 1812 werd Hermanus de Vriendt uit
Langbroek, 24 jaar oud, rentmeester en
in 1813 werd hij ook benoemd tot
schout van Werkhoven. Na 1816 werd
hij maire I burgemeester van Werkhoven tot hij in 1846 uit a! zijn ambten
werd ontheven wegens financie!e
ma1versaties en va1sheid in geschrifte.
Hij werd hiervoor veroordeeld tot 5
jaar eel en heeft van maart 1861 tot
maart 1866 in de Utrechtse gevangenis
doorgebracht.

XVII. Hendrik Jacob Carel Johan, Baron
van Heeckeren van Enghuizen
(Zutphen 06.12.1785- 19.05.1862
Sonsbeek I Arhem) Hij huwde
27.05.1816 de vermogende Eli sabeth
Hope Williams (gedoopt Amsterdam
09.04.1794 - 21.09.1860 Sonsbeek I
Arnhem). Zij was de dochter van John
Williams en Ann Goddard. Door ver-

XVII. Henriette Jeanne Susanna Maria van Nassau-La Lecq ( 1764-1 8 10) (minj atuur, formaat 6x5 em) en haar zoon
Hendrik Jacob Carel Johan van Heeckeren (1785 -1 862) (olieverfsc hilderij , formaat 67x55 em, door Narcisse Garni er uit
1828) (verblijfplaats beide originelen: lnstituut Coll ecti e Nederland, Rij sw ijk!Amsterdam); Foto's Iconografisch Bureau I
RKD 's-Gravenhage)
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erving werd HJCJ Heer van Enghuizen,
Beurse, Beverweerd en Odijk. Tussen
1835 en 1862 werd Beverweerd
grondig verbouwd en werden de omJiggende tuinen opnieuw aangelegd.
Uit hun huwelijk 3 zonen en 1 dochter.
Bij testamentaire beschikking in 1862
kwam Beverweerd in handen van zijn
kleinzoon en naamgenoot H.J.C.J.W.
Baron van Heeckeren.
De baron was een kleurrijk figuur. Hij
woonde afwisselend op Enghuizen en
Beverweerd. Hij was van 1806 tot 1816
officier in het Bataafse leger aan de
zijde van Napoleon, waama hij overstapte naar de tegenpartij en als
adviseur in dienst kwam bij Koning
Willem I. Hij werd lid van de Provinciale Staten van Gelderland en van
februari 1848 tot augustus 1850 was hij
lid van de 1e Kamer der Staten Generaal. Hij kocht in 1821 het landgoed
Sonsbeek bij Arnhem. Hij had geen
De kerken van Odijk en Werkhoven
In de nacht van 4 op 5 maart 1818 woedde
een hevige storm over Nederland. Van
Duinkerken tot aan de Waddenzee zijn honderden schepen op bet strand geslagen. Ons
land verloor 60 schepen waarbij tientallen
-slachtoffers vielen. Er werd veel schade
gemeld. De Utrechtsche Courant berichtte in
het nummer van 13 maart 1818 uitgebreid
over het noodweer. In onze regio was in ieder
geval schade aan de oude kerken. De bouwvalligheid was niet ontstaan door de storm,
maar wei toegenomen. De kleine gereformeerde kerkgemeenschappen in
Werkhoven, Cothen en Odijk hadden niet voldoende geldmiddelen voor het nodige
onderhoud en reparatie.
In Odijk werd door het kerkbestuur de vraag
gesteld of het verantwoord was de zondagse
kerkdiensten te Iaten doorgaan. Er is een
poging gedaan om met subsidie van Koning
Willem I de kerk te renoveren, maar dat is
niet doorgegaan door een menselijke fout. Er
was een uitgebreide begroting met tekeningen
gemaakt voor bet herstel van de kerk, totaalbedrag f 2150. Een aparte begroting voor
Het Kromme-Rijngebied, 38-112 (2004)

affiniteit met het verleden en helemaal
geen belangstelling voor historische zaken. Mede daardoor gaf hij in 1835 aan
architect C.Kramm opdracht Kasteel
Beverweerd aan te passen aan de eisen
van die tijd. De renovatie was voltooid
in 1862. Het zeven eeuwen oude kasteel werd tot op de buitenmuren
afgebroken en opnieuw opgebouwd tot
wat het nu is. Het bestaat uit een
souterrain, twee verdiepingen en een
zolderetage, totaal 24 vertrekken. De
middeleeuwse kapel en de beide poortgebouwen stonden in de weg en
werden gesloopt. De buitengracht en
een gedeelte van de binnengracht werden gedempt. De bekende
landschapsarchitect J.D. Zocher kreeg
opdracht een park aan te leggen. Ook
de vele boerderijen die in bezit waren
van de farnilie ondergingen hetzelfde
lot: wat te oud was, werd of gerenoveerd of afgebroken en opnieuw
gebouwd. Geld speelde geen rol.
het herstel van de toren bedroeg f 800.
Aileen de subsidie van de toren werd
aangevraagd en ontvangen. Ret schip van de
kerk en toren werden afgebroken. Alle bruikbare materialen werden in 23 kavels in
veiling gebracht en verkocht aan de meestbiedende. Nr. 23 was "Eene metalen
kerkklok, wegende twaalfhonderd drie en negentig ponden. Trekge1d drie guldens.
Toegewezen aan Anthonie Verkerk, landbouwer te Werkhoven, voor tien stuivers zes
penningen het pond, makende zeshonderd
zeventig guldens, veertien stuivers, veertien
penningen of zeshonderd zeventig gulden en
vier en zeventig en een halve cents, zijnde
f 670,74'/2." De totale opbrengst van de
verkoop was f 854,04'12, niet voldoende om
de restauratie te bekostigen. Het koor van de
kerk, aangebouwd in 1548, werd gerestaureerd, een meter verlengd, afgesloten en 10
september 1820 ingewijd door de voormalige
predikant van Odijk. Dit was ds. J.C. van de
Velde (11.04.1792 -30.03.1860), die toen
predikant van de Gereformeerde Kerk te
Werkhoven was.
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In de kerk van Odijk stond aan de zuidkant
de herenbank voor de Heren en Vrouwen van
Beverweerd. De herenbank aan de noordkant
was de domineesbank c.q. oudedingenbank.
In 1964 is het kerkinterieur veranderd. De
twee herenbanken en de oude kerkbanken
werden verwijderd en vervangen door stoelen, zeer tot ongenoegen van gravin
Luitgarde. Zij is daarna nooit meer in de kerk
geweest.
De kerkmeesters van Cothen hebben bet na
de storm van 1818 beter gedaan. Er werd
zonder veel omhaal van woorden f 2000
aangevraagd. Het werd toegezegd en betaald
om hun kerkgebouw op te knappen.
Hetzelfde lot als de kerk van Odijk had ook
de Oude Stefanuskerk van Werkhoven bijna
getroffen. Ook hier speelde bet onderhoud
een rol. In 1830 stelde burgemeester H. de
Vriendt voor om de hele kerk en de toren te
slopen en te vervangen door een nieuwe, veel

kleinere, kerk. Het kerkbestuur was ontzet
door .dat voorstel. Het werd gedeelte]ijk
gevolgd. De Romaanse toren uit eind 12e_
begin 13e eeuw bleef behouden. Het koor van
de kerk werd afgebroken evemils de
noordelijke muur van de kerk. Het lcerkdak
werd verlaagd. De kerk werd opnieuw opgebouwd, waarbij het koor werd vervangen
door de huidige consistoriekamer. De tufstenen toren heeft de eeuwen doorstaan en
wordt beschouwd als een van de mooiste
Romaanse torens in ons land.
Baron van Heeckeren heeft de kerk van
Werkhoven in 1862 een balustrade-orgel
geschonken. Dit werd gebouwd door
J.J. Vollebregt en is nog steeds jn originele
staat. Het Van Heeckerenwapen prijkt op de
rniddentoren van het orgel. Orgelbouwer
Van Vulpen te Utrecht heeft het orgelin 1976
grondig gerestaureerd.

XVIII. Hendrik Jacob Carel Johan Walraven, Baron van Heeckeren (Den
Haag 24.04.1857- 19.06.1923 Amhem) Heer van Beverweerd en Odijk
en Enghuizen. Hij was de zoon van
Lodewijk Evert Baron van Heeckeren,
Heer van Enghuizen (Brussel
08.03.1830- 17.07.1883 Bloemendaal)
en Francina Christina Henrietta Maria
Barones van Heeckeren ('s Hertogenbosch 19.09.1826-24.02.1861 Pau
Fr.) Tot 1908 bleef bet landgoed in de
familie Van Heeckeren. Hij was ongehuwd en vererfde Kasteel Beverweerd
aan bet enige kind I dochter van zijn
jongere broer, Margaretha Christine.

eaten 21.11.1855-27.07.1942 Montreux) Zij huwde 31.10.1906 te
Hummelo Adolph Zeyger, Graaf van
Rechteren Limpurg, Heer van
Rechteren, de Leemcule en Verborg
(Rechteren 09.01.1863-25.09.1918
Zwolle). Uit hun huwelijk 2 kinderen;
een dochter en een zoon. De dochter
was Lutgardis.

XIX.

Margaretha Christine, Barones van
Heeckeren en Enghuizen, Vrouwe
van Beverweerd en Odijk (Huis
Sonsbeek I Arnhem 21.07.187825.12.1938 Enghuizen I Hummelo). Zij
was de dochter van Willem Frederik
Maurits Alexander Hendrik Carel
Baron van Heeckeren van Enghuizen
(Tours 02.07.1858- 19.09.1915 Orly
Fr.) en Charlotte Alexandra Barones
van Heeckeren van Molecaten (Mole-
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XX.

Lutgardis van Rechteren Limpurg,
Gravin zu Castell - Castell, Gravin
van Rechteren Limpurg, Vrouwe
van Beverweerd en Odijk. (Dalfsen I
Kasteel Rechteren 04.03. 190803.04.1989 Beverweerd I Werkhoven)
Zij huwde 01.07.1933 burgerlijk te
Castell en 08.07.1933 kerkelijk te
Hummelo Constantin Friedrich, Graaf
zu Castell - Castell. (Castell
27.10.1898-03.11.1967 Castell I
Wiirzburg). Hij was kolonel in Duitse
dienst. Echtscheiding uitgesproken
27.10.1954 te Utrecht. Zijn ouders
waren Friedrich Carl I, Fiirst zu Castell
- Castell en Gertrud, Gratin zu Stolberg - Wernigerode.
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XIX en XX . Links Marguerite Christine van Heeckeren van Enghuizen ( 1878-1 938) (olieverfschilderij , formaat 55 x49 em.)
en rechts haar dochter Lutgardis van Rechteren Limpurg (1908- !989) (pastel uit 193 1) (kunstenaar beide: Barthold Willem
Floris van Riemsdijk ; verblijfplaats beide originelen: Jn stituut Collectie Nederland, Rijswijk!Amsterdam; Foto 's lconografisch Bureau I RKD 's-Gravenhage)

Gravin Lutgardis verkocht in 1958
Kasteel Beverweerd met de direct omliggende tuinen aan de Stichting
Quackerscholen Nederland. Tot nu was
het kasteel vererfd, waardoor het in
particulier bezit bleef. Het is de eerste
keer in zeven eeuwen dat het kasteel
werd verkocht aan derden. De elf op
het landgoed liggende boerderijen en
landerijen bleven in het bezit van de
famjJie . Verschillende boerderijen werden in de jaren negentig verkocht aan
de pachtboeren. Luitgarde, Gravin zu
Castell - Castell, Gravin van Rechteren
- Limpurg, Vrouwe van Beverweerd en
Odijk, zoals op de rouwkaart staat,
werd begraven in het Luitgardebos op
het landgoed Beverweerd. Zij was de
laatste Vrouwe van Beverweerd en
Odijk. De overige bezittingen worden
beheerd door hun kinderen Renate en
Odylia.
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Renate, Gravin zu Castell- Castell.
(Geboren Pahl Opper Bavaria
27.04.1934)
Het rentmeesterschap wordt uitgeoefend door:
Odylia, Gravin zu Castell - Castell
(Geboren Arnhem 26.10.1939) Zij
huwde 05.09.1964 te Utrecht Heinrich
IlL Prinz Reusz. (Geboren Breslau
27.07.1919)
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William Hilsley
De laatste kasteelbewoner was de musicus
William Joseph Hilsley. Hij werd 15 december
1911 als William Hildesheimer uit van oorsprong Duits-joodse ouders in Londen
geboren. Kort na zijn geboorte zijn de ouders
van William gescheiden. Zijn moeder, Frida
Hildesheimer (1875- 1952), voelde zich een
Duitse. De oorlogsdreiging was een reden dat
zij terug wilde naar haar geboorteland. In 1914
verlieten zijn moeder, William en zijn oudere
broer Curt Engeland en vestigden zich in Berlijn. William ging daar een jaar later naar het
Hohenzollerngymnasium. In de periode na
W.O.II sloeg de inflatie toe. De school kreeg
containers gevuld met levensmiddelen van de
Quakers, een kleine godsdienstige groepering,
die zich kenmerkt door eenvoud, op de praktijk
gerichte vroomheid en het wereldwijd verlenen
van hu1p aan noodlijdenden! De eerste en
levensbepalende kennismaking met de
Quakers. Na zijn opleiding aan de "Akademie
fUr Kirchen- und Schulmusik" in Berlijn, werd
hij in 1935 benoemd als muziekleraar aan de
Quakerschool Eerde te Ommen. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog verbleef hij als Engels
staatsburger in interneringskampen in DuitsIand en Oostenrijk. Toen de oorlog voorbij
was, werd hij opnieuw muziekleraar aan de
school te Ommen. Zijn familienaam Iiet hij
veranderen in Hilsley. Bij de verhuizing van de
Quackerschool naar Beverweerd in 1959,
kwam hij mee. Hij bewoonde de bovenste
verdieping van de oostelijke kasteeltoren ,
uitzicht gevend op het voorplein en de grate
brug over de gracht. Ook na zijn pensioen en
de sluiting van de school in 1997, is hij in de
toren blijven wonen. Hij overleed 12 januari
2003 in zijn torenkamer, 91 jaar oud. Hij werd
begraven te Werkhoven op de begraafplaats
van de Hervormde Gemeente.

Met dank aan J. van Impelen en F. van
Zutphen, oud algemeen directeur Internationale
Quakerschool te Werkhoven, voor de informatie over William J. Hilsley.

William Hil sley met een leerl ing op Beverweerd in 1978
(Foto uit boek W. Hilsley, 59)

*1. Harts woont sinds 1973 in Odijk. Hij is
gei'nteresseerd in genealogie in combinatie met
de plaatselijke-, vaderlandse- en
wereldgeschiedenis. Hij heeft de geschiedenis
van het Witte Kerkje te Odijk beschreven.
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150 jaar huwelijken voor bet gerecht van Hooten
en 't Goy
Gerard van Woudenberg*
Onze schilderkunst heeft de 17de en
18de_eeuwse Hollandse boerenbruiloft wereldberoemd gemaakt. De kleurrijke taferelen van
etende, drinkende, dansende en feestende
mensen lijken de plattelandsbruiloft te karakteriseren. Maar ook in die tijd was het huwelijk
meer dan aileen een boertig bruiloftsfeest. Uit
een recent uitgevoerde bewerking van de akten
van huwelijksaangifte, -afkondiging en voltrekking over de periode 1666 tot en met
1812, zoals die voorkomen in het archief van
het dorpsgerecht Houten en ' t Goy, blijkt dat
de maatschappelijke en administratieve
aspecten van een huwelijk serieus werden
aangepakt.

Ondertrouw en huwelijk voor het gerecht
Voordat er feest gevierd kon worden moesten,
net als tegenwoordig, de nodige formaliteiten
worden vervuld. Na de publieke aankondiging
van het voornemen tot een huwelijk volgde de
periode van ondertrouw en het zonodig opstellen van huwelijkse voorwaarden, gevolgd
door de voltrekking van het huwelijk voor het
gerecht en tenslotte de kerkelijke inzegening.
De in het Streekarchief Kromme-RijngebiedUtrechtse Heuve1rug te Wijk bij Duurstede
aanwezige archieven van de dorpsgerechten uit
de jaren 1590- 1811 bevatten 34 inventarisnummers afkomstig van het gerecht Houten en
't Goy. In 9 stukken (genummerd 793, 812814 en 817- 821), bestaande uit losse en
gebonden folio 's, zijn de akten en bijlagen van
zo'n 500 huwelijken aangetroffen. De oudste
aanwezige akte dateert uit 1666; de laatste akte
uit deze periode v66r de invoering van de
burgerlijke stand werd in 1811 opgesteld.
De oudste akte is qua inhoud nog summier en
beslaat slechts een zijde van een blad. Als
eerste wordt vermeld dat op 5 juni 1666 Johannes Comelisse van der Horst, jongeman
van ' t Goy getrouwd is met Trijntij Claese,
jonge dochter van 't Goy. Daama volgt een
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attestatie, gedateerd 4 juni, die aangeeft dat de
drie huwelijkse proclamaties behoorlijk zijn
afgekondigd. In de marge zijn de kosten van
dit huwelijk geschreven, in totaal 7 gulden en
19 stuivers.
In de loop van de 18de eeuw blijken de akten
uitgebreider te worden. Regelmatig bestaan ze
zelfs uit meerdere bladen. Zo' n folio begint
met een proclamatie waarbij aan eenieder bekend wordt gemaakt dat een toekomende
bruidegom en bruid voornemens zijn zich in de
heilige echtelijke staat te begeven en dat
eventuele wettige redenen tot verhindering
daarvan aan de schout en schepenen kunnen
worden geadresseerd. Deze proclamatie werd
als respectievelijk eerste, tweede en derde gebod gedurende drie zondagen voor "den Volke
en Kerke van Houten met klokgeslag"
afgekondigd . Indien bruidegom of bruid uit
een ander gerecht dan dat van Houten en
' t Goy afkomstig was en/of gedurende enkele
jaren in een ander gerecht had gewoond dan
moesten ook daar de drie proclamaties worden
afgekondigd. Een aantal akten bevat daarom
meerdere verklaringen van verschillende
gerechten dat de drie afkondigingen aldaar
"zonder verhindering hebben plaats gehad".
Deze uitgebreide aankondigingen van een
voorgenomen huwelijk dienden ook een
maatschappe1ijk belang, bijvoorbeeld ter
voorkoming van bigamie of tot vrijwaring van
een bruid (en haar familie) om mogelijk te
worden opgescheept met de schande en financiele verplichtingen van een bruidegom die
elders een, a! of niet zwangere, verloofde in de
steek had gelaten of schulden had gemaakt.
Waren er geen bezwaren geuit dan vulde de
gerechtsbode en soms ook de koster de proclamatieteksten op het folio aan met zijn
verklaring dat "de bovengemelde personen hun
drie huwelijksgeboden onverhinderd hebben
gehad".
Een aantal akten bevat tevens gelijksoortige
verklaringen van boden of secretarissen van
14

andere betrokken gerechten. Interessant zijn
ook enkele nog bewaard gebleven consenten:
door de plaatselijke schoolmeester of pastoor
geschreven verklaringen waarin elders wonende ouders toestemming gaven voor het
huwelijk van hun zoon of dochter.
Daarna werd dan de "solemnisatie" en
voltrekking van het huwelijk op het folio
geregistreerd in de vorm van een certificaat
waarin schout en schepenen verk.laren dat de
drie huwelijkse proclamaties zonder oppositie
zijn afgekondigd en dat zij de betreffende personen in het gerechtshuis van Houten en 't
Goy (regelmatig vermeld als herberg DeLaatste Stuijver) in de heilige echtelijke staat
hebben bevestigd.

Veranderingen in de registratie van de
huwelijken
De akten uit de 17de eeuw beperkten zich in
het algemeen tot de attestatie dat de drie
huwelijksgeboden zijn afgekondigd en de verklaring van schout en schepenen dat bruidegom
en bruid in de heilige echtelijke staat zijn
bevestigd. Rond 1700 verscheen in de akten
ook de verk.laring van de bode dat er geen verhinderingen tegen het voorgenomen huwelijk
waren ingebracht. In de loop der jaren werden
de akten verder uitgebreid met de tekst van de
proclamatie die vaak begon met: "Men maakt
eenieder bekend dat voornemens zijn haar in
den Huwelijken Staat te begeven . ... ..".
Vanaf 1796 was er sprake van een opmerkelijke
verandering in de akten. In dat jaar werd ook
het kerkelijk huwelijk vermeld. En in de periode 1802- 1810 bevatten de huwelijksakten
zelfs geen registratie meer van de voltrekking
door schout en schepenen maar werd in de
plaats daarvan aangetekend: "bovengenoemde
personen zijn door rnij in de Huwelijkse Staat
bevestigd". Onder die aantekening was dan de
naam van bijvoorbeeld de pastoor van Schalkwijk of Werkhoven of de predikant van Houten
vermeld. Na 1810 is er overigens wei weer
sprake van registratie van de huwelijksvoltrekking door schout en schepenen.
Een andere wijziging deed in 1806 zijn intrede.
Sinds dat jaar bevatte de akte tevens een door
de toekomend bruid en bruidegom zelf ondertekende verklaring dat zij hun ondertrouw
hebben aangegeven. Deze uitingen van erkenHet Kromme-Rijngebied, 38-l/2 (2004)

ning van de vrijheid en rechten van de kerk en
van individuele burgers zijn een voorbeeld van
de leuze "vrijheid, gelijkheid en broederschap"
zoals die gold tijdens de Bataafse Republiek.

De kosten van trouwen in Houten
Uit de akten blijkt dat trouwen in Houten geen
goedkope aangelegenheid was. Het eerste in de
akten voorkomende huwelijk in 1666 kostte,
zoals hiervoor al werd vermeld, 7 gulden en
19 stuivers.
In 1700 was dat bedrag gestegen tot 8 gulden,
14 stuivers en 8 penningen. Dit bedrag werd in
de marge van de akte als volgt verantwoord:
Schout
Scheepen
Secretaris
Zegel
Koster
Boode

2- 2 - 0
2- 2 - 0
20018-

11
6
12
1
14

-

0
8

0
0
8

Opmerkelijk is dat de kosten van een
gerechtelijk huwelijk bijna 100 jaar later, in
1792, nauwelijks gestegen waren en totaal
8 gulden en 17 stuivers bedroegen.
Gelukkig waren er voor de rninder met aardse
goederen bedeelde huwelijkskandidaten goedkopere tarieven mogelijk. Zo kende men de
halve leges, waarbij met uitzondering van de
zegelkosten, aile bedragen ongeveer werden
gehalveerd. Die halve leges werd in 1792
berekend op 4 gulden, 19 stuivers en 8 penningen. Voor de armen was er de Pro Deo akte
waarvoor geen kosten verschuldigd waren.

Enkele opmerkelijke zaken
Bij het bestuderen van zo'n 500 huwelijksakten stuit men onverrnijdelijk op interessante
bijzonderheden. Zo is er in de tweede helft van
de 18de eeuw soms sprake van een "Schout (of
Schepen) van de Weeck, gecommitteerde tot de
huwelijckse saeken". Het is de vraag wat de
reden was voor zo'n maatregel. Bij een gerniddelde van 4 a 6 huwelijken per jaar lijkt zo'n
wisselsysteem wat overtrokken. Misschien was
de honorering voor het voltrekken van een
huwelijk een reden om ook andere gezagdragers de kans te geven een extraatje bij te
verdienen.
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In de huwelijksakte werd het beroep van de
bruidegom niet vermeld, maar men maakte wei
eens een uitzondering. Zoals in 1797 bij de ondertrouw van Johannes Jacobus Raaff en
Sophie Adelaide Joseph Doucher, waarbij vermeld werd dat de bruidegom Luitenant
Collonel en Adjudant Generaal was. Ook bij
huwelijksaankondigingen van dienaren van het
Woord werd het beroep vermeld, zoals bij
Johannes Theodorus Angelkort die werd
aangeduid als Pastor van de Evangelische
Lutherse Gemeente in Herner in het graafschap
Mark en bij Marcus Arisz, afkomstig uit Norden in Ostfriesland, die werd aangeduid als
mennonist en leraar.
Website
Bij de bewerking van de huwelijksakten in het
gerecht Houten en ' t Goy zijn, voorzover
aangetroffen in de akte, de volgende genealogische gegevens geregistreerd: de datum van
proclamatie, ondertrouw en/of huwelijk; de
naam en patroniem van bruidegom en bruid,
hun geboorte- en woonplaats alsmede bepaalde
bijzonderheden zoals een eventuele partner uit
een eerder huwelijk of de naam van een
gerecht of kerk als een huwelijk elders werd
voltrokken.
Eenzelfde index is inmiddels ook gemaakt van
de huwelijken in het gerecht Oudwulven en
Waijen; daarbij zijn circa 100 huwelijksakten
uit de periode 1632- 1811 aangetroffen met
als oudste vermelding de afkondiging van het
huwelijk tussen Willem Oostrum en Aeltgen
Anthonis Jacobs van Otterspoor op 22 januari
1632. Ook de huwelijken in het gerecht
Schonauwen zijn bewerkt; daarbij zijn circa
50 huwelijksakten uit de periode 1700- 1811
gevonden met als oudste vermelding een akte
van huwelijkse voorwaarden tussen Roeloff
Huijberts en Weijntie Comelis gedateerd 28
april 1700.
AI deze gegevens zijn vanaf medio mei 2004
digitaal te raadplegen op de website Genealogiezuidoostutrecht.org en op de studiezaal van
het Streekarchief in Wijk bij Duurstede.

*Ing. G.B.H van Woudenberg (1941) is
deskundige op het gebied van internationaal
toerisme. Sinds 1990 doet hij als amateurgenealoog onderzoek naar zijn familiehistorie;
vanaf 2003 werkt hij als vrijwilliger voor het
Streekarchief te Wijk bij Duurstede.

Een van de 500 door de auteur nader toegankelijk gemaakte huwelijksakten uit Houten en ' t Goy. Het betreft het in
1768 gesloten huwelijk tussen Leendert vander Wei uit
Werkhoven en Maria van den Hogen uit Houten
(SAKRUH, Dorpsgerechten 1590-1811 (64) , inv.nr. 818)

Het Houtense gerechtshuis de Laatste Stuiver aan de
Beusichemseweg
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Een kruidenier in De Knoest
Wijnand Thoomes *
Af en toe komt men iemand tegen die bijzonder onaangenaam optreedt. Dat is niet alleen
tegenwoordig zo. Ook vroeger waren die
mensen er en een enkele keer is hun onaangename gedrag in de archieven bewaard
gebleven.
De Felixhoeve als belegging
In juni 1850 koopt Comelis Schnell uit de
nalatenschap van Johanna Suzanna van Basel,
weduwe van rnr. Simon Hendrik Rose, de
voorganger van boerderij De Felixhoeve, thans
Koedijk 2 te Houten 1• De boerderij omvat naast
een "bouwmanswoning met zomerhuis, schuur
en twee bergen" ruim 36 bunders land. Het
meeste land ligt bij de boerderij in de toenrnalige gemeente Oud-Wulven, maar er behoort
ook bouwland onder Houten en weiland onder
Schonauwen bij. De boerderij en het aanliggend land staan op de afgebeelde kaartjes
ingetekend. Voor deze (voor die tijd) forse hofstede betaalde Schnell fl. 15.800,-.
Schnell heeft een kruidenierszaak in Utrecht in
het derde huis vanaf de Potterstraat aan de
Oudegracht2• Hij is in 1811 geboren in Deventer en in 1836 in Utrecht getrouwd met de
twee jaar oudere Maria Elisabeth Kok3• Uit hun
huwelijk worden vijf kinderen geboren. Opmerkelijk is dat Schnell in 1840 als Rooms
staat ingeschreven, terwijl hij in 1860 Remonstrants heer'. Is dat mede een teken dat het hem
in zaken goed is gegaan? En dat hij dus in staat
was geld te beleggen in onroerend goed?
Ruzie met bet waterschap
Nu wordt Schnell door zijn aank.oop ook ingeland van het waterschap De Knoest. Weliswaar
ligt dit waterschap goeddeels aan de zuidzijde
van de Houtensewetering (en de boerderij aan
de noordkant van die wetering) maar de
voorafgaande eigenaren hebben een deel van
hun land onder die polder gebracht. Vrijwel direct na de aank.oop krijgt Schnell ruzie met het
bestuur van de polder over het door het bestuur
geeiste herstel van een "heul" of duiker in zijn
land (op het eerste kaartje aangegeven met A).
Het Kromme-Rijngebied, 38-112 (2004)

Schnell betwist de bevoegdheid van het bestuur
hem het herstel voor te schrijven, maar het
polderbestuur laat het er niet bij zitten:
"Tenslotte is door het Polderbestuur te kennen
gegeven dat de Heer C. Schnell niettegenstaande dat hij (bij) Gerechtelijk Exploit van
den 6den dezer maand tot de bekende herstellingen van den Lek in diens heul was
gesommeerd daarin in gebreke is gebleven,
doch voorgesteld zijn daartoe gedaan verzoek
tot 15 dezer den tijd vergunnen" 5• Schnell gaat
ook dan echter niet over tot herstel en dus laat
de polder het werk uitvoeren en stuurt hem de
rekening van fl. 307,41 en een halve cent.
Het conflict heeft nu het kookpunt bereikt.
Schnell probeert eerst met een lange brief van
30 maart 1852 zijn gelijk bij Gedeputeerde
Staten (GS) te halen 6 • Maar op al zijn
bezwaren (het zijn eigenlijk meer aantijgingen)
krijgt hij geen voet aan de grond. GS zijn in
hun besluit van 4 juni juist van mening dat het
bestuur van De Knoester Polder op alle aangevochten punten juist heeft gehandeld: zowel bij
de benoeming van kameraar De Goeij in
1821(!), bij het doen van uitgaven, bij het
samenstellen van het bestuur en bij de onderhandse aanbesteding van het herstel van de
Knoester molen.
Een echte dwarsligger
Redelijkerwijs valt te verwachten dat iemand
zou beseffen dat in deze kwestie niets valt te
bereiken. Maar dat betekent wei ernstig
gezichtsverlies tegenover de andere ingelanden, die in deze een lijn trokken. Schnell
gaat dus door en wendt zich tot de Koning. Op
31 oktober 1852 ontvangt hij namens deze een
al even negatief antwoord van de Minister van
Binnenlandse Zaken (Thorbecke) die ondermeer schrijft: "Dat verder, volgens de
mededeling van Gedeputeerde Staten, bij inzage van het notulboek is gebleken, dat steeds
behoorlijk aanteekening van het verhandelde in
de vergaderingen van het polderbestuur en ingelanden zijn gehouden, en wel met eene
nauwkeurigheid die niet bij alle polderbesturen
17

Boven een fragmen t van de kadastrale kaart van Oud-Wulven uit ca. 1830 en onder hetzelfde gebied op een recente
topografische kaart van Houten (schaal beide I: I 0.000). Boerderij De Felixhoeve (omcirkeld) en een dee! van de bijbehorende landerijen zijn hierop ingetekend door de auteur. De plaats van de omstreden heu l is op de bovenste kaart met
de letter A aangeduid . Ter orientatie: op de onderste kaart bevindt zich in het westen de snelweg A 27
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wordt aangetroffen. Dat de adressant zich daarvan wei had mogen verzekeren, alvorens aan te
voeren, dater geen behoorlijk notulboek wordt
gehouden".
Maar nog staakt Schnell zijn verzet niet: hij
legt de zaak voor aan de Arrondissements
Rechtbank te Amersfoort. Hij voert daarbij aan
"Dat zijn land, waarin de duiker is gelegen, niet ligt in het ressort van den Knoester Polder,
mitsdien het bestuur van die Polder niet
geregtigd is daarover schouw te voeren" en betwist de rechtmatigheid van de benoerning van
de kameraar en de voorzitter, acht het polderreglement van 1827 nietig en vindt de som van
het dwangbevel te hoog. Ook de rechtbank verwerpt in een uitvoerig vonnis van 8 maart 1854
a! zijn argumenten en "Gelast dat het dwangbevel zal stand houden en effect sorteeren, met
veroordeeling van den opposant in de kosten
dezer procedure". Voor Schnell stonden toen
geen mogelijkheden meer open om de kwestie
nog Ianger te traineren en hij zal wei hebben
betaald met een boos gemoed.
In 1856 blijkt echter dat Schnell een echte
dwarsligger is. Tegen de zin van het
polderbestuur heeft hij dan opgaande bomen
gepoot op de berm van de Koedijk. In de vergadering van ingelanden van 27 februari 1856
wordt hem 14 dagen de tijd gegeven "om die
boomen te knooten of op te ruimen". Maar een
jaar later blijkt er nog niets te zijn gebeurd en
wordt er in het notulenboek opnieuw een
uitvoerige discussie vastgelegd. Aan het slot
vraagt een van de ingelanden "de heer Schnell
of hij de boomen zal Iaten knooten of
afhakken, ja of nee, waarop de heer Schnell
belooft de boomen te zullen knooten". Wie nu
zou verwachten dat deze zaak daarmee tot een
einde is gekomen: twee jaar later moet hij in
de ingelandenvergadering opnieuw aan zijn
belofte worden herinnerd. Wat zullen de ingelanden verheugd zijn geweest toen Schnell na
1864 niet meer in hun vergadering verscheen!

Ruzie met de pachter
Zijn er dus voortdurend problemen met het
polderbestuur, ook met de pachter van de
boerderij, Jan Starn, heeft Schnell emstige onmin weten op te roepen. De boerderij is - als
Schnell hem koopt- tot 1 januari 1856 (wat
hetland betreft) en tot 1 mei 1856 (wat de
Het Kromme-Rijngebied, 38-1/2 (2004)

gebouwen betreft) verpacht aan Starn voor
fl. 700,- per jaar. De nieuwe eigenaar haalt dus
een bruto-rendement van 4'/2 procent en dat is
voor die tijd vrij mager.
In het dossier is een antwerp voor een brief
bewaard, vermoedelijk van de hand van burgemeester Raven van Houten, die tevens burgemeester van Schonau wen en Oud-Wulven
was en bovendien heernraad van de polder".
Uit deze tekst (die verrnoedelijk in 1852 of
1853 is geschreven) blijkt dat Schnell de
pachtsom aileen dan wil aanvaarden als die
door een deurwaarder aan hem wordt overhandigd. In de antwerp-brief staat dan:
"Deurwaarder Van Leeuwen vergeet zijn last
en Schnell dagvaard Starn tegen 16 dezer voor
de Arr. regtbank te Amersfoort teneinde zich te
hooren .. .... tot het vemietigen van de huur, tot
ontruirning van het gehuurde ( .... .. )Jan Starn
door zijn vlijtig gedrag en gepaste zuinigheid
in staat is den door hem verschuld wordende
huurpenningen te voldoen, maar dat Jan Starn
geen rniddelen heeft ...... om procedure te
voeren teneinde zijn regten te doen gelden
tegen zijn landheer Camelis Schnell, ten zijnen
laste heeft zijn moeder welke sedert twee jaren
in een beklagenswaardige en hulpbehoevende
toestand verkeert waartoe de laakbare handelwijze van den landheer Camelis Schnell vee!
bijgedragen zoo zulks daar niet geheel aan toe
te schrijven is."
Jan Starn woont met zijn moeder en twee eveneens ongetrouwde zusters op de boerderif.
Zijn moeder overlijdt op 21 oktober 1854. Jan
en zijn farnilieleden vertrekken, aan het einde
van de pachttermijn, op 30 april 1856 uit de
gemeente Oud-Wulven. Hij wordt dan opgevolgd door Albertus van Nisch. Het door
Schnell met hem gesloten pachtcontract heb ik
tot nu toe niet gevonden, zodat niet vaststaat
dat deze nieuwe pachter een hogere pachtprijs
betaalde.
Dankzij de nauwkeurigheid waarmee de kameraar het verhandelde in het notulenboek
heeft neergelegd en dankzij het bewaard
gebleven 'dossier Schnell' kunnen wij ons
nu een (zelden mogelijk) beeld vorrnen van
een op hager rendement gerichte landheerkruidenier.
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W Thoomes was van 1965 tot 1994 secretaris
van Het Utrechts Monumentenfonds en doet
onderzoek naar de leefomstandigheden in de
eerste helft van de 1c;de eeuw in Schonauwen.
Noten:
I. Het Utrechts Archief (HUA) , Notariele Archieven
Utrecht, 321e059, akte nr. 9831 (22 juni 1850), notaris
J.H .Schermbeek. Zie over de (huid ige) boerderij:
J.A.M. Smits en O.J.Wttewaall, Houten, Historische
bebouwing, 145-146. Zeist, 199!.
2. HUA, Adresboeken stad Utrecht 1850 en 1860.
3. HUA, Burg. Stand gemeente Utrecht, akte nr. 133 van
27 apri I 1836.
4. HUA, Volkstelling 1840 en Bevolkingsregister Utrecht
1850-1889.
5. Streekarchief Rijnstreek (SAR), Waterschap De
Knoesterpolder, I (Notulenboek vergaderingen
polderbestuur 1787-1927), 9 maart 1852.
6. SAR, Waterschap De Knoesterpolder, 7 (Dossier
Geschil tussen J. de Goeij en C. Schnell).Veel van de
opgenomen citaten zijn uit stukken in dit dossier
afkomstig.
7. Streekarchief Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug, Bevolkingsregister gemeente Oud-Wulven
1850-1859, 2.
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Knalde bet eerste schot in Schalkwijk
op Marckenburg?
Anton van Schip *
Inleiding
In een eerder artikel heeft u a! kennis kunnen
maken met de belegering en inname van Marckenburg'. Daarin werd ook gewag gemaakt
van een opgraving, waarbij een tweetal Ioden
voorwerpen, beschouwd als mogelijke projectielen, gevonden waren. Een ervan,
waarschijnlijk de Ioden bol, wordt beschreven
als gevonden op de plaats waar oorspronkelijk
de gracht rond Marckenburg gelegen was 2 •
Deze vondst werd gedaan bij een aantal
archeologische onderzoeken ter plaatse door
!eden van de Archeologische Werkgroep
Schalkwijk tussen 1992 en 1994. Van de Ioden
cilinder is aileen bekend dat hij op het terrein
van het voormalige kasteel aangetroffen werd,
zonder dat daarover verdere vondstomstandigheden bekend zijn.

toont een uitholling met een opstaande kraag
(zie afb. 1), de andere zijde ervan is vlak (zie
atb. 2). Op deze cilinder zijn, op de kraag op
het gehele oppervlak en bij de rest van het
cilinderoppervlak aileen plaatselijk, in de
lengterichting verlopende krassen of schaafsporen aanwezig (zie afb. 3). Deze duiden erop,

Afb. 3. Cilinderkogel? met "bounce"sporen
(foto F. Landzaat)

dat de cilinder met kracht tegen de binnenkant
van een ronde buis geschaafd heeft.
Het bolvormige object (zie atb. 4) vertoont ook
plaatselijk op het oppervlak een band van
schaafsporen (van boven naar beneden). Dit

Afb. I. Cilinderkogel? voorzijde? met beschadigde kraag
(foto F. Landzaat)

Afb. 4. Loden bolkogel? met "bounce"sporen
(foto F. Landzaat)

Afb. 2. Cilinderkogel? achterzijde? (foto F. Landzaat)

Het cilindervormige object heeft een doorsnede
van 32-33mm, een lengte van 37mm en weegt
302 gram. De ene zijde, die beschadigd is, verHet Kromme-Rijngebied, 38-1/2 (2004)

voorwerp is aan een zijde emstig beschadigd
(zie afb. 5). Het heeft (vanwege de beschadigingen naar schatting) een diameter van
52mm en een gewicht van 801 gram. De zijde
met de vervorming bestuderend, krijgt men de
indruk dat deze met zeer grote kracht tegen een
obstakel "geknald" is. In het vervormde oppervlak kan men kleine stukjes baksteen
21

Afb. 5. Loden bolkogel ? met trefbeschadiging
(foto F. Landzaat)

waarnemen. Van beide voorwerpen wordt
aangenomen dat ze verschoten zijn uit vroege
vuurwapens. Gezien het jaar van de belegering
van Marckenburg, 1353, zou dat kunnen. Deze
aanname wordt ondersteund door afbeeldingen
in publikaties van cilindervormige Ioden voorwerpen, zoals op Marckenburg zijn gevonden 3•
Hierbij wordt echter (ook weer), zonder een
duidelijke bewijsvoering, aangenomen dat het
om projectielen, verschoten uit vuurwapens,
gaat. In dit artikel probeer ik aan te tonen dat
het bij de beschreven voorwerpen inderdaad
om afgevuurde kogels gaat.

dat deze bij het treffen veelal niet erg
beschadigd werden4 • Vriend en vijand
verzamelden deze immers na "ontvangst", om
ze daarna, eventueel voorzien van een eigen
stempel, weer naar de tegenpartij terug te
slingeren.
Bij de op Marckenburg gevonden Ioden bol is
daarentegen juist wel een grote trefbeschadiging aan te tonen (zie afb. 5) die getuigt
van de zeer grote kracht waarmee dat treffen
plaats vond.

2 Wat valt er op te maken uit vergelijking van
de trejbeschadigingen?
Ter beantwoording van deze vraag werden de
trefbeschadigingen op de bol (zie afb. 5) met
die op een kogel van het type Minie (zie afb.
6) vergeleken 5• De laatste raakte rond 1850 een
muur(?) van het kasteel in de stad Denia in
Spanje en werd daarbij in zeer grote mate vervormd. De trefsporen daarop vertonen veel
overeenkomsten met die op de bij Marckenburg gevonden bolvormige kogel. Bovendien
zitten ook in de Miniekogel steenfragmentjes.

Werden deze voorwerpen als projectiel
geworpen of afgevuurd?
Om op deze vraag antwoord te kunnen geven
moest ingegaan worden op de volgende
deelvragen:

1 Zijn deze objecten aldan niet geworpen ?
Allereerst kwam in het onderzoek de vraag op
of deze voorwerpen gelanceerd waren met een
werptuig, een blijde of een slinger, dan wel
verschoten met een vuurwapen. Mijn uitgangspunt daarbij was, dat de snelheid van een
projectiel uit een werptuig aanmerkelijk lager
zou zijn, dan uit een vuurwapen. Daarom
verwachtte ik ook dat met vuurwapens verschoten kogels, bij het treffen van een hard
oppervlak, veel grotere beschadigingen zouden
vertonen dan met een slinger of blijde geworpen stukken lood.
Een vergelijking van de sporen op Ioden
slingerkogels met die op de door ons gevonden
Ioden objecten, heb ik jammer genoeg niet uit
kunnen voeren bij gebrek aan ondubbelzinnig
met de slinger geworpen kogels. Uit de
beschrijving van in Ascoli gevonden Romeinse
Ioden slingerkogels, valt echter op te maken
Het Kromme-Rijngebied, 38-1/2 (2004)

Afb. 6. Miniekogel met trefbeschadiging (foto F. Kindt)

Bij deze vergelijking is het feit dat een Ioden
Minie-kogel aanmerkelijk rninder weegt
(13 gram) dan de Ioden bol (801 gram), "verrekend" door de aanname dat van beide
projectielen de kinetische energie ('/21Ilv 2),
ongeveer gelijk geweest zal zijn, getuige de
overeenkomsten in trefbeschadiging. In dat
geval zal, aangenomen dat de Miniekogel de
loop verliet met de snelheid van het geluid
(300m/sec), de Ioden bol een aanvangssnelheid
gehad hebben van 38,2m/sec, dus van bijna
138krn/uur!

3 Getuigen de sporen op de projectielen van
het verschieten uit een vuurwapen?
Vervolgens werd gezocht naar sporen op de
22

Ioden voorwerpen, die zouden kunnen duiden
op het verschieten ervan uit een vuurwapen.
Bij deze vroegste vuurwapens werd een
gloeiende lont gebruikt, die in het zundgat (van
het Duitse ztinden: aansteken) gestoken, de
lading deed ontbranden, waarop het schot
afging. Bij het afvuren trad het verschijnsel op
dat de kogel, doordat hij niet precies in de loop
paste, in de loop heen en weer ging "bonsen",
in het Engels "bounce" genoemd 6 • Doordat de
loop aan de binnenkant vaak wat ruw was,
ontstonden er hierdoor plaatselijk op de omtrek
van de kogel schaaf- of "bounce" -sporen, kenmerkend voor het verschieten ervan uit een
voorlader. Vergelijking van de "bounce"-sporen
op een kogel (diameter 15mrn) (zie afb. 7),
waarvan bekend is dat deze uit een voorlader
werd verschoten, met die op de bij Marckenburg gevonden Ioden bol en cilinder wees uit
dat ze overeenkwamen (zie afb. 3 en 4).
De resultaten van de drie fasen in het onderzoek combinerend, meen ik hiermee het bewijs
geleverd te hebben dat zowel de Ioden cilinder

Afb. 7. Musketkogel, 15mm, met "bounce"sporen
(foto F. Kindt)

als de Ioden bol uit een vuurwapen van het
type voorlader verschoten moeten zijn. Het
eerste schot heeft dus, heel waarschijnlijk, in
Schalkwijk in 1353 geknald bij de belegering
van Marckenburg.
Wat voor type vuurwapen zoo bij bet beleg
van Marckenburg gebruikt kunnen zijn?
De heer Puype, toenmalig Conservator van het
Legermuseum in Delft, berichtte me desgevraagd dat de op Marckenburg gevonden
kogels waarschijnlijk met een soort handkanon, "loodbus" genaamd, verschoten waren 7 •
Dit wapen was een loop, voorzien van een
haak die met een ring was vastgezet. Het
achterstuk of staartstuk was aan een stok
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gemonteerd. Bij het afvuren werd de haak zodanig op een muur, paal of schild gelegd dat
deze bij het ontbranden de terugslag van de
loodbus opving. Renaud geeft in zijn artikel
een afbeelding van zo'n wapen (zie afb. 8) 8 •
Het door hem gemeten kaliber van de loop
daarvan, 34mrn, komt goed overeen met dat
van onze cilinderkogel, 32-33mrn. Opvallend
bij de door Renaud beschreven loodbus is dat
deze een gesmeed loop(je) heeft van maar
20cm. Ter vergelijking: een l6de-eeuwse musket kon een loop van zo'n 125cm hebben 9 •
Volgens Puype moet ook de 52mm Ioden bol
uit een, zeer zware, loodbus verschoten zijn.

Afb. 8. Handkanon van de Leyenberg
(tekening H. van Zomeren)

Gezien de zeer grote trefbeschadiging op de
bolle kogel (zie foto 5) en het grote gewicht
van deze kogel (801 gram) lijkt me, om dit effect bij zo'n zware kogel te bereiken, echter
een vuurwapen nodig met een langere loop en
mogelijk van een andere constructie dan de
door Renaud beschreven loodbus. Ransford
vermeldt een afbeelding van een vroeg kanon
in een manuscript van Walter de Milimete,
geschreven in 1327 ter ere van koning Edward
III van Engeland' 0 • Deze koning gebruikte ook
kanonnen in 1328 in zijn campagne tegen de
Schotten en in 1346 bij de Slag van Cn!cy. Het
lijkt me daarom niet onwaarschijnlijk dat het
bolvorrnige projectiel verschoten is uit een
prirnitief kanon, bijvoorbeeld een loop gemonteerd op een zware balk zoals door Ransford
beschreven.
Waarom zit er eigenlijk een kraag aan de
cilinderkogel?
Ontstond de kraag door het vastslaan van de
kogel?
In zijn brief gaf Puype ook aan hoe volgens
hem de kraag op de cilinderkogel ontstaan was
door het vasthameren van het projectiel op de
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kruitlading. Dat vasthameren was volgens hem
nodig om de kruitlading te verdichten en om te
bewerken dat een behoorlijke explosiedruk
opgebouwd kon worden. Om in de Ioden kogel
een kraag te slaan op de door Puype voorgestelde wijze, zou echter zo'n grote kracht
gebruikt moeten worden dat de fragiele constructie van de loodbus daardoor mijns inziens
onherstelbaar beschadigd zou worden.

Waarvoor diende de kraag aan de cilinderkogel?
De schaafsporen die in de lengterichting op de
gehele omtrek van de kraag van de cilinderkogel aanwezig zijn, kunnen niet als
"bounce" -sporen geduid worden, omdat ze niet
plaatselijk zijn. Ze zouden wei verklaard kunnen worden door aan te nemen dat dit soort
kogel, bij het gieten a! voorzien van een kraag,
zo verschoten werd dat de kraag bij de explosie
zodanig uitzette dat hij als zuiger kon gaan
functioneren. De kraag op de kogel zou daarvoor de achterkant ervan moeten vormen. De
Minie-kogels werkten bijvoorbeeld op deze
manier.
Bij een wapen als de loodbus kan de "kraag als
zuiger"theorie echter niet opgaan. Bij een
wapen met een loop van 20cm, waarin een
kruitlading van zeg 3cm lengte en een projectiel
van 4cm zit, zou de kogel na het ontsteken van
het kruit a! uit de loop geschoven zijn, voordat
er voldoende druk was om de kraag uit te Iaten
zetten.
Bij een vuurwapen als de loodbus is het dus
noodzaak om het ontbrandende kruit de gelegenheid te geven om een flinke druk op te
bouwen, voordat de kogel in de loop gaat bewegen. En daartoe zal de kogel op een of andere
manier in de loop vastgezet moeten worden.
Kan de kraag een rot spelen bij het vastzetten
van de kogel ?
Dat kan mijns inziens heel goed, als uitgegaan
wordt van een cilinderkogel die compleet met
kraag gegoten werd. Deze kraag kan dan als
stuikrand zijn gebruikt. Het opstuiken van de
kraag was te realiseren door een laadstok met
een profiel te gebruiken. Dit profiel zou dan zodanig moeten zijn dat op de laadstok slaan tot
gevolg had dat de Ioden kraag ineen, en stevig
tegen de loopwand aan en erin!, gedrukt zou
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worden. Het lood kon bij het vastslaan in de
loopwand dringen doordat de korte loop gesmeed was. De binnenkant daarvan was
daardoor altijd a! enigszins oneffen en onrond.
Deze oneffenheid werd tijdens en na het herhaald afvuren nog vergroot, doordat de
loopwand door de agressieve verbrandingsproducten van het kruit in combinatie met
vocht, aangetast werd. Deze oneffenheden vergrootten de verankering.
Nadat de laadstok met het geprofileerde
gedeelte in en op de kraag geplaatst was, kon
dan door een paar pittige, maar niet te hevige,
slagen van een hamer op de laadstok de
cilinderkogel vast in de loop "geklonken" worden. Dat deze methode bij de loodbus is
toegepast acht ik op dit moment het meest waarsch ij nlij k.

* Drs. A.S.M. van Schip is lid en secretaris/penningmeester van de Archeologische Werkgroep
"Leen de Keijzer" te Houten.
Met dank aan Frans Landzaat voor documentatie over de opgravingen op Marckenburg.
No ten:
A. van Schip en F. Landzaat, "Marckenburg: Heb je ' t al
gehoord van die vreselijke moord?" In : Het Kramme·
Rijngebied 37-3 (2003), 55-57.
2 N. Staakman, Loden kogels in Schalkwijk. Uitleg kasteel
Markenburg (Merkenburg). Niet gepubliceerd intern document Archeologische Werkgroep Schalkwijk, z.j.
3 E.P. Graafstal, " VIeuten-De Meern * Nijevelt". In: D.H.
Kok e.a. (red.), Archeologische Kroniek Provincie
Utrecht 1998- 1999. Utrecht, 2000, 159. A.D. Verlinde,
Het kasteel Vo01·st: OpgravingsplattegtVnd en recon·
structies · Vondsten uit Vo01·st. R.O.B. Overdruk nr. 220,
60, uit: Het kasteel Voorst, Zwolle, 1983, 17-66.
4 A. Rieth, "Fii1schungen rtimischer AltertUmer". In: Vorzeit gefdlscht. TUbingen, 1967, 113-114.
5 F. Wilkinson, Antique Firearms. Guiness Superlatives
Limited. Enfield, 1977, 85 en 225.
6 F. Wilkinson, Arms and Armour. Landen etc., 1978, 99.
7 Persoonlijke correspondentie met A. van Schip, dd. 2 111-2002, Puype's kenmerk 7187/02jpp.
8 J.G.N. Renaud, "Een handkanon uit de dagen van Vrou
Jacop". In: Berichten van de rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek, 14, 1964. 's-Gravenhage,
1966, 16 1.
9 Zie F. Wilkinson, Antique Firearms, 14.
10 S. Ransford (ed.), War Machines Lond. From the primitive weapons of Stone Age man to rocket-assisted
grenades. Landen, 1975 , 58.
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Is er nog nieuws onder de zoo?
De gemeenterekeningen van Toll en 't Waal
nit 1818 - 1852
Piet Heijmink Liesert*
Eigen gemeentehuis
De drie gerechten Tull en 't Waal, Honswijk en
Schalkwijk werden in 1811 tot de gemeente
Schalkwijk verenigd. Op 1 januari 1818 werd
Tull en 't Waal (met inbegrip van Honswijk)
een zelfstandige gemeente en van Schalkwijk
afgescheiden. Tull en ' t Waal werd tenslotte,
net als Schalkwijk en Houten, per 1 januari
1962 opgeheven en samengevoegd tot de
gemeente Houten.
Met een inwonertal dat lang rond de 550
schommelde, heeft Tull en ' t Waal nooit een
eigen gemeentehuis gehad. Er werd ter plaatse
een kamer gehuurd. In deze zogenoemde raadkamer vergaderden de gemeenteraad en het
college van burgemeester en wethouders (later
dit college niet meer). In die kamer werden
tevens de burgerlijke huwelijken voltrokken.
De adrninistratie werd nog lang door de secretaris thuis afgehandeld.
In de periode 1860-1884 en sinds 1893 hadden
Tull en 't Waal en Schalkwijk samen een in
Schalkwijk gevestigde secretarie, waar de adrninistraties gemeenschappelijk gevoerd

werden. Dat kwam doordat zij dezelfde persoon als secretaris hadden, die tot 1916 tevens
burgemeester was. De secretaris bleef trouwens
tot 1923 de enige ambtenaar. De gezamenlijkheid van die secretarie is pas per 1935 in
een regeling vastgelegd.
Het gemeentehuis te Schalkwijk (Jhr. Ramweg
5) heeft in 1923 zijn huidige omvang gekregen.
Het lijkt groot, maar het linkergedeelte was
bestemd als ambtswoning van de burgemeester.
Het benedenrechtergedeelte omvatte de raadzaal (tevens burgemeesterskamer), daarachter
de secretarie (die in de vijftiger jaren ruimte
moest bieden aan vijf ambtenaren) en een in
1936 aangebouwde kamer voor de secretaris .
Daaraan was ook een kluis gebouwd, die
echter te vochtig bleek om er papier te bewaren. Er was wei van alles opgeslagen, zoals
inbeslaggenomen vuurwapens en dito kogels
en patronen. Dat die wapens er wegroestten
was blijkbaar niet erg. Overigens is dat spul
v66r de gemeentelijke herindeling aan een
speciaal onderdeel van de rijkspolitie overgedragen.

Bouwtekening voor de verbouw van het Schalkwijkse gemeentehui s aan de Jonkheer Ramweg 5 uit 1923 door
J.Th . van der Yen (SAKRUH, Gemeentebestuur Schalkwijk 1811 -1961 {Ill ), 469)
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Voddenboer
De archieven van beide gemeenten waren sinds
1923 in een kamer op de eerste en enige
verdieping opgeslagen. Met de toename van de
adrninistratie werd die ruimte snel te klein.
Daar werd in de vijftiger jaren van de vorige
eeuw iets op gevonden. Er zijn toen gedeelten
van beide archieven van de hand gedaan met
het oogmerk ruimte te winnen. Dit hield niet
meer in dan dat een voddenboer die "ouwe
troep" voor niets mee mocht nemen, als het
maar weg was. Een volstrekt ongeoorloofde
beslissing, maar daar maalde toen kennelijk
niemand om. Bovendien is verzuimd een lij st
van afgevoerde of vemietigde archiefstukken te
maken.
Zo'n vijftig jaar later heeft die muis een staart
gekregen. Wat is namelijk het geval? In 2003
werd een ingebonden boek met handgeschreven rekeningen van Tull en ' t Waal over
de periode 1818-1852 te koop aangeboden.
Klaarblijkelijk is de voddenboer een handelaar
gebleken. Hij rook bij het verlaten van Schalkwijk wellicht geld en moet zijn materiaal of
een deel ervan verkocht hebben. Hoe het allemaal ging, is niet meer te achterhalen.
Antiquariaat Molendijk uit Alblasserdam dacht
voor die band 1200 euro te krijgen. Dat 1ukte
niet en een half jaar later bood Van Stockum's
Veilingen te 's-Gravenhage de gemeenterekeningen opnieuw aan. Dit keer wei met de
correcte jaren; Molendijk vermeldde ten onrechte 1832 in plaats van 1852 als eindjaar.
Streekarchivaris Ria van der Eerden werd
getipt door collega's van Het Utrechts Archief
en wist het aangebodene voor 160 euro te bemachtigen. Met de gebruikelijke comrnissie en
de BTW is de gemeente Houten voor 200 euro
eigenaresse geworden'.
Scheefgroei
De vraag of de aankoop juist is, kan bevestigend beantwoord worden. Tull en 't Waal is
imrners onderdeel van de gemeente Houten en
zonder die rekeningen is anders over een
periode van 35 jaar nauwelijks inzicht in de
financien te krijgen. Een rekening is wei te
verstaan een jaaropgave van de werkelijke
inkomsten en uitgaven. Van het jaar 1818 is nu
bekend dater 633,76 '12 gulden (circa € 288,00)
aan inkomsten waren en 464,64'12 gulden
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(ongeveer € 2 11 ,00) aan uitgaven. Met een
voordelig saldo van 196,12 gulden (€ 76,87)
was er goed geboerd. De burgemeester ontving
over dat jaar 69,48 gulden, de beide wethouders samen 14, de raadsleden bij elkaar 36 en
de gemeentesecretaris beurde evenveel als de
burgemeester. Verder was de gemeente nog
79,75 gulden aan organisatiekosten en
dergelijke kwijt. De gemeenteveldwachter
kreeg over een heel jaar 47,57 gulden en de
huisarts (uit Schalkwijk) en de vroedvrouw incasseerden samen 31 ,72. Er waren twee
scholen en het onderwijs kostte de gemeente
59 gulden. De schoolmeester van Honswijk
verhuurde zijn school aan de gemeente en die
van ' t Waal werd door de gemeente van de
Gereformeerde (Hervormde) Gemeente gehuurd.
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Bladzijde van de gemeenterekening van Tull en 't Waal uit
1825 met de I 000 gu lden subsidie van de provincie voor
de nieuwe school in Honswijk (SAKRUH, Gemeentebestuur Tull en ' t Waall818 -1961 (113), aanvulling)

Ieder jaar liepen de inkomsten en uitgaven op.
Het aantal uitgavenposten vermeerderde eveneens. Het is wellicht aardig te weten dat de
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inkomsten in 35 jaar met ruim 50% stegen en
de uitgaven met meer dan 65 %. Er was toen
ook al een scheefgroei! Gelukkig was er een
ruim voordelig saldo, zodat er nog geen OZB
uitgevonden behoefde te worden om de zaken
financieel recht te trekken.
Voor "schoolbehoeften voor behoeftige
kinderen" werd in 1818 slechts 8 gulden uitgetrokken. Die post steeg ieder jaar. In 1825
werd in Honswijk voor 1.000 gulden een
nieuwe school gebouwd. Daar stond eenzelfde
bedrag aan subsidie van de provincie tegenover. Het jaar daarop kreeg de aannemer de
resterende "aannerningspenningen" uitbetaa1d
en werd het gebouwtje verder ingericht. De
provincie trok de buidel nog eens open en gaf
200 gulden aan subsidie. In 1828 kreeg 't Waal
voor 1200 gulden ook een nieuwe school met
inrichting. De provincie schonk eenzelfde
bedrag aan subsidie.
In 1830 is voor het zanden van de Strijpweg
12,31 gulden betaald. Dit was het eerste bedrag
dat sinds 1818 voor het onderhoud van wegen
uitgegeven werd. Aile gemeentewegen werden
in 1834 bezand en dat kostte 19,50 gulden. Onder die wegen moet niet anders begrepen
worden dan de Strijpweg, Korte Uitweg
(Molenbuurt) en Groeneweg. Aile andere wegen waren van de gemeente Schalkwijk of van
een van de waterschappen. In die tijd is de intensiteit van het verkeer nauwelijks te
vergelijken met die van tegenwoordig. Toch
moet het voor voetgangers geen pretje geweest
zijn om met regen en sneeuw van bezande wegen gebruik te moeten maken. Het kwam dan
ook voor dat een oud arbeidersvrouwtje als zij
ter kerke wilde gaan door een stoere man op de
rug genomen werd. Thuisblijven was er in die
tijd en nog lang daarna niet bij en meerijden
met een rijtuig gebeurde vaak niet. Standen
waren er en die had God gewild, zo maakte
men zich wijs.
De cholera brak uit en de huisarts sloeg er
medicijnen voor in. Hij kreeg daar in 1834 een
tegemoetkoming van 12,21 gulden voor. Bij
het overlijden van de koningin (Wilhelmina
van Pruisen) in 1837 werd er geluid. Dat kostte
de gemeente 9 gulden. Dit bedrag is ongeveer
gelijk aan eenvijfde van het jaarsalaris van de
veldwachter. Of hij had wei een erg armza1ig
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inkomen of er is heel wat afgeluid. Voor 5,25
gulden werd in 1838 het "Handboek voor den
ambtenaar van den Burgerlijken Stand"
aangeschaft. Als bedacht wordt dat in dat jaar
6 gulden uitgegeven werd voor het vervoer van
schutters naar Amersfoort, dan moet het een
buitengewoon kloek boekwerk geweest zijn.
De burgemeester bezocht in 1841 een vergadering van ambtsgenoten te Amerongen en
dat kostte 12 gulden. Ter gelegenheid van
"'s Konings Jaardag" werd in 1844 de klok
eveneens geluid en dat moest 1,50 gulden
kosten. De jaren daarop gebeurde het opnieuw,
maar vanaf 1849 niet meer. Voor het nummeren van de huizen in de hele gemeente werd
in 1852 een bedrag van 4,15 gulden uitgegeven. Waar andere gemeenten een
ambtsketen aanschaften, kocht Tull en 't Waal
dat jaar voor de burgemeester een onderscheidingsteken met een oranje lint. De prijs was
6,85 gulden. Bij de opheffing van de gemeente
heeft een van de wethouders zich dat toegeeigend.

Geen nieuws
Valt er, na die 35 jaargangen doorgekeken te
hebben, nog iets op? Een paar zaken wel. De
veldwachter hield 34 jaar lang hetzelfde
jaarinkomen. Aileen het laatste jaar werd er
niets uitbetaald. Er zal in 1852 kennelijk geen
veldwachter geweest zijn. Nog iets: de
gemeente gaf de eerste jaren niet vee! aan armenzorg uit. Dat was nog lang een kerkelijke
aangelegenheid. Er werd wei eens geld verantwoord voor uitgaven "aan hulpbehoevende
reizigers de gemeente passerende". Pas in 1847
is er voor het eerst geld betaald voor elders
verpleegde of verzorgde inwoners. In al die
jaren gaf de gemeente geen cent uit aan
straatverlichting en ook niet aan brandbestrijding. Een bedrag heb ik niet terug kunnen
vinden. Met toestemming van Gedeputeerde
Staten van 15 maart 1844 zijn door de
gemeente de restanten van de kerk in Honswijk
voor afbraak verkocht. De sloop vond dat jaar
nog plaats en bracht 426 gulden op. Dat geld is
gebruikt om de weg vanaf de Lekdijk naar Fort
Honswijk (in 1841-1848 gebouwd en aangelegd) te kunnen bekostigen. Er is dus niets
aan de hand. Aileen zijn de inkomsten en uitgaven niet in de rekening over 1844
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verantwoord. Toch hebben G.S. die rekening
en die over latere jaren goedgekeurd. Er is na
dit verhaal niets anders te concluderen, dan dat
er vroeger en nog steeds geen nieuws onder de
zon is.

*PM. Heijmink Liesert werkte vanaf 1958 bij
de gemeenten Schalkwijk en Tull en 't Waal en
ging in 1962 bij de gemeentelijke herindeling
over naar Houten. Hij houdt zich bezig met de
lokale en regionale geschiedenis in aile
facetten en publiceert daarover geregeld.
Noot
Het aangekochte register zal worden toegevoegd aan
het archief waar het thuishoort, namelijk dat van het
Gemeentebestuur Tull en ' t Waal , 1818 - 1961 (113).
Dit archief wordt beheerd door het Streekarchivariaat
Kromme -Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug
(SAKRUH) en bevindt zich op het Gemeentehuis in
Houten. Belangstellenden kunnen daar na een telefonische afspraak (0343-595517 /516) in de regel elke
maandag voor onderzoek terecht.
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Het regentengeslacht Van Langelaer in Wijk bij
Duurstede
J.J. C. Langeraar*
Dirck junior in Potsdam
In 1664 werd Dirck van Langelaer, telg uit een
Wijks regentengeslacht, uitgezonden naar
Brandenburg in Duitsland. In dat jaar trad hij
in dienst van de Brandenburgse keurvorst,
Friedrich-Wilhelm ( 1620-1688).
Deze keurvorst wilde, in navolging van zijn
schoonvader, de Hollandse stadhouder prins
Frederik Hendrik (1584-1 647), z'n paleizen
renoveren en zijn kasteeltuinen in barokke stijl
Iaten aanleggen, naar Hollands voorbeeld. Als
zijn landschappelijk en architectonisch adviseur stond prins Johan Maurits van Nassau
Siegen (1604-1 679)- de stadhouder van Kleef
- hem daarbij terzijde. Voor de aanleg en het
onderhoud van de kasteeltuinen in Bornim bij
Potsdam (omgeving Berlijn) was Dirck van
Langelaer ( 1640-1713) uit Wijk bij Duurstede
aangetrokken. Dirck bleef tot zijn dood in
1713 in dienst van de koning (Friedrich I),
waarna zijn in 1681 geboren zoon Dietrich
hem opvolgde. Deze zoon Dietrich, bij wiens
doop keurvorstin Dorothea getuige was, bracht
het tot konink1ijk "Amtman" (districthoofd).
Aile negen kinderen van Dirck en zijn Duitse
vrouw Margarete Bernicke werden tussen 1673
en 1692 op het Potsdam mer kastee1 gedoopt?'.
Dirck zelf was geboren in Wijk op 29 september J640 als oudste zoon van Dirck Dircksz.
van Langelaer en Mechteldje Jacobsdr.
Fontain 2 •
Over Dirck junior- Dietrich op z'n Duits - is
in de Duitse pers en literatuur door de eeuwen
heen a! het nodige gepubliceerd. Zo zou hij ondermeer een belangrijke bijdrage hebben
geleverd aan de ontwikkeling van de laan- en
fruitbomencultuur in Brandenburg. Kennis van
de bomencultuur dus als exportartikel van
Wijk bij Duurstede in de 17de eeuw! Jammer
dat over dit onderwerp nog nooit iets gepub1iceerd is in het Kromme-Rijn-fruitbomengebied. Gei'nteresseerde cultuurhistorici verwijs ik naar in Duitsland uitgegeven boeken
over Potsdam' . In het kader van dit artikel wil
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ik mij beperken tot het Wijkse regentengeslacht Van Langelaer.

Dirck Dircksz. senior
Dietrichs vader, Dirck Dircksz. van Langelaer,
was geboren in Wijk omtrent 1595. Van beroep
was hij glazenier. De glazeniers vormden een
eigen gespecialiseerde groep kunstschilders .
Zij schilderden ondermeer de glazen in de
Nederlandse kerken en raadhuizen.
Op 23 mei 1621 trouwde Dirck met Teuntje
Geerlofsdr. de Cas, jongedochter van Wijk4 •
Hun zoontje werd op 26 september 1636 in
Wijk begraven " in de kerck int cruyswerk" 5 • In
1639 hertrouwde Dirck als weduwnaar met de
Wijkse jongedochter M.J. Fontain6 • Tussen 29
september 1640 en 12 februari 1656 werden
zeven kinderen geboren 7 •
In het jaar 1643 werd Dirck Dircksz. van Langelaer benoemd tot schepen van Wijk.
Hij zou ruim 25 jaar als schepen aanblijven tot
en met 1668. Afgezien daarvan was hij afwisselend ook enige jaren kameraar (van 1649 tot
1652) en raad in de stadsregering 8 .
Op 16 juni 1668 kregen enkele !eden van het
stadsbestuur de opdracht om met voorstellen te
komen om de kersenproduktie op te voeren.
Gecommitteerd werden de heren Wijborgh,
Kemp, Langelaer, Soest en VersteegW Daaruit
mogen we afleiden dat Dirck goed op de
hoogte was van de fruitcultuur, die in de 16de
en 17de eeuw a! een belangrijke econornische
bezigheid was in Wijk.
Reijer Dircksz. en de pest
Dircks oudere broer Reijer Dircksz. van Langelaer was ondermeer van oktober 1647 tot
oktober 1649 kameraar van de stad' 0 . In 1654
en 1655 was hij schepen".
Reijer, jongeman van Wijk, sloot zijn eerste
huwelijk op 24 januari 1619 met Lijsje
Jobben' 2 • Op 30 april 1626 trouwde hij als weduwnaar met Dirckje van Ommeren, weduwe
van Jacob Janss van Sandick. Dirckje had uit
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dat huwelijk reeds een dochter Emrnigchen en
een zoon Johan van Sandick (geb. 1618)' 3 •
Reijer had drie kinderen, die helaas aan de
gevolgen van een epidemie overleden.
In 1636 werd Wijk namelijk getroffen door een
vreselijke epidernie, te weten de pest'4 •

Yermelding van Reijnier Dircksz. van Langelaer als
kameraar en (Dirck) Langelaer als schepen van Wijk in
1647-1648 (SAKRUH, Stadsbestuur Wijk bij Duurstede
1300-1 8 10, inv. nr. 275-3)

Dezelfde pest die in K.leef- ook gelegen bij de
rivier de Rijn - enkele maanden eerder aldaar
de bevolking met twee derde decimeerde' 5 •
Deskundigen hebben berekend dat circa 20%
van de Wijkse bevolking als gevolg van de epidemie is omgekomen. Ook de familie Van
Langelaer werd zwaar getroffen. Zo werden op
19 augustus 1636 de beide zonen en de dochter
van Reijer Dircksz. van Langelaer begraven
" in de kerck int middelste pant"' 6 •
Reijer was een zwager van Johan van Veelen
(borger tot 's-Gravenhage) en van Gerrit de
Kemp (borger tot Wijk) en naaste familie van
Johan van Ommeren (borger tot Doesborgh) 17 •
Achternamen die we in het stadsbestuur van
die tijd vaker tegenkomen.
Reijer Dircksz. was boomkweker van beroep.
Hij bezat, meer nog dan zijn broer Dirck,
boomgaarden, landerijen en huizen in en om
Wijk. Verder was hij hofleverancier van
planten en bomen voor het kasteelpark in Buren, alwaar tussen 1630 en 1642 een renovatie
van het kasteel en van het kasteelpark
plaatsvond. Het kasteel van Buren werd
zomers bewoond door de prinselijke familie
Van Oranje Nassau. Zo leverde Reijer ten behoeve van het Burense kasteelpark gedurende
een aantal jaren jonge fruitbomen, waaronder
ook abrikozen en perzikbomen. Tevens wordt
hij genoemd als "hofhovenier" van Zijne
Hoogheid Prins Frederik Hendrik' 8 • Voor het
park van kasteel Zuilenstein in Leersum, waar
de bastaardzoon van prins Frederik Hendrik,
prins Frederik van Nassau Zuilenstein,

Vogelvlucht van de buitenplaats Zuilenstein op een gravure van Daniel Stoopendaal uit ca. 17 10 (HUA, TA 2070-2(1))
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Gezicht op Wijk bij Duurstede in vogelv lucht circa 1673 (HUA , TA)

*Mevrouw J.J.C. Langeraar (1942) was tot
2003 werkzaam als financieel rijksambtenaar.
Zij heeft onderzoek gedaan naar en gepubliceerd over de Stichtse genealogie
(Van) Langelaar.
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Mijn correspondentie met de cultuurhjstoricus en publicist dr. Clemens August Wimmer in Potsdam. De
genealogische informatie is afkomstig uit het Kirchenbuch Potsdam.
Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse
Heuvelrug (SAKRUH) en Het Utrechts archief (HUA),
Dopen gereformeerd.
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e.a., Nidus gedeiht ohne Pflege, (Stiftung Preuss ische
Schlosser und Garten). Berlijn, 200 l.
SAKRUH, Trouwen gereformeerd
SAKRUH, C.A. van Burik, Transcriptie van overledenen uit de rekeningen van de Nederduits
Gereformeerde kerk Wijk bij Duurstede, 1610-1645.
Utrecht, 2001 , 64.
SAKRUH, Trouwen gereformeerd.
SAKRUH, Dopen gereformeerd.
SAKRUH , Stadsbestuur Wijk bij Duurstede 1300- 1810
( l), inv.nr. 54, 275-3, 275-4 en 579-2.
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1993, 47.
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SAKRUH, C.A. van Burik, Transcriptie van overledenen , 54.
HUA, Protocollen Notarissen, XII 78, akte van 18 juni
164 l.
J.J .C. Langeraar, "De Van Langelaar's op kasteel Buren. In djenst van Zij ne Hoogheid (1636 tot
1748/ 185 !)", in: De Drie Steden. Regionaal-historisch
tijdschrift voor het Rivierenland , 24-3 (2003), 70-75.
Y. Bezemer-Seller, Courtly Gardens in Holland 16001650. Amsterdam, 200l.
SAKRUH, Stadsgerecht Wijk bij Duurstede 1546-18 11
(67), inv.nr 5 l (akten 17 mei 164 1 en II febr.l643).
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van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede I 546-1811
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woonde, leverde Reijer diverse kwantiteit
"abricose ende persickeboomen". Bij de aanleg
van dit kasteelpark was Sijmon Anthonisz. van
Langelaer betrokken 19 •
In 1641 woonde Reijer Dircksz in de Oeverstraat. Op 17 mei 1641 werd aldaar ten huize
van Reijer Dircksz. het testament van de oudburgemeester van Wijk, Gerrit van Ommeren,
behandeld. Erfgenamen van Gerrit van Ommeren en zijn vrouw Francisca van Schuijlenburgh waren: Gerbrandt Schagen (syndicus),
Reijer Dircksz. van Langelaer (schepen), Gerrit
de Kemp (schepen), Hendrick van Ommeren
(schepen te Zaltbommel), Johan van Veelen en
Johan van Ommeren 20 •

Onroerend goed
De farnilie Van Langelaer bezat huizen , "hofstedes" en boomgaarden in en om Wijk.
Deze huizen lagen aan het Weduwestraatje,
in de Peperstraat, de Achterstraat, nabij de
Arckgraft/Maseijck, de Hoochstraat, de Leuterstraat, de Vorderstraat, de Stadswall, de Oeverstraat en de Muntstraat. De boomgaarden lagen
aan de Hoochstraat, de Steenstraat, de Stadsingel, de Cloosterrijn, de Pas, de Wijckerweert, tussen de Hoochstraat en de Kotenseweg, land achter het St. Anthonis kerckhoff,
buiten Wijck, op de Noorderweert, de Burgwall en aan het Cotersantpadt21•
Het is dan ook geen wonder dat Reijer van
Langelaer zich in 1656 verzette tegen de invoering van een nieuwe belasting op de landerijen rondom de stad. Het plan daarvoor werd
op 28 januari 1656 door het stadsbestuur naar
voren gebracht. Met succes wisten de oudburgemeesters Achterhout en Stochius en de
schepenen Wijborgh en Reijer van Langelaer
de invoering van deze belasting tegen te
houden 22 • Reijer overleed in 1658 kort na zijn
echtgenote.
Andere Van Langelaers
Reijer en Dirck waren zoons van Dirck Reijerse van Langelaer. Ook deze Dirck bezat
"hofstedes" en boomgaarden in Wijk. Dirck
Reijerse van Langelaer wordt in 1628 genoemd
als potmeester van Wijk23 • Zijn vader, Reijer
van Langelaer, was in 1588 schepen van
Wijk 24 • Ook Reijer (ca 1530-1591) wordt in
het transportregister genoemd als eigenaar van
Het Kromme-Rijngebied, 38-l/2 (2004)

enkele hofstedes. Deze werden door zijn
kinderen geerfd.
Mijn voorvader Anthonis Reijerse was een
broer van Dirck Reijersz. en een zoon van
Reijer van Langelaer. De andere kinderen van
Reijer waren: Jelis, Reijer, Gijsbertgen en
MarGrietje. De kinderen van Anthonis en zijn
echtgenote, Anneke Martens van der Slede
(trouwdatum 6 oktober 1597 in Wijk onder
patroniem) 25 bleven niet bij moeders pappot in
Wijk. Zij vertrokken allen naar andere provincies.
In 1678 werd Jacob van Langelaer tot schepen
van Wijk benoemd 26 • Jacob was de jongste
zoon van de reeds besproken schepen Dirck
Dircksz. en dus de broer van de naar Brandenburg vertrokken Van Langelaer. Hij was
geboren in 1645. Jacob woonde in het eerste
huis aan de Muntstraat, gerekend vanaf het
stadscentrum 27 • Dit is de straat die naar Kasteel
Duurstede leidt. In het pand naast hem woonde
de weduwe Langelaer, waarschijnlijk zijn
moeder.
Hij was de laatste regent uit het Wijkse geslacht Van Langelaer en bleef tot 1683 als
schepen/raad in het stadsbestuur. Na 1698
komt de farnilie niet meer in de archieven van
de stad Wijk bij Duurstede voor. Hun nakomelingen hebben zich over binnen- en buitenland
verspreid. Met Wijk bij Duurstede was het na
de bezetting door het Franse Ieger, van juni
1672 tot november 1673, en na de orkaan van
1 augustus 1674, bergafwaarts gegaan 28 • Inwoners verlieten de stad, nieuwkomers namen
hun plaats in. Het vertrek van de Van Langelaers past in dit beeld.
Met dit artikel hoop ik een indruk te hebben
ge§even van een Wijks regentengeslacht in de
16 e en 17de eeuw en hun farnilieverbanden,
bezittingen en relaties. Rest rnij nog mee te delen dat ik praktisch aile in Wijk bij Duurstede
aanwezige charters heb bekeken op zoek naar
het 15de_ eeuwse farniliewapen van de farnilie
Langelaer, zoals dit op een schepenzegel voor
moet komen. Een zodanig zegel heb ik helaas
niet aangetroffen. De meeste schepenzegels
waren of verloren gegaan of onherkenbaar
beschadigd. Gelukkig is het Wijkse farniliewapen in Potsdam/Bornim en elders wei
bewaard gebleven 29 •
31

22 R. Butterman, Het stadsbestuw; 50
23 SAKRUH, Stadsbestuur Wijk bij Duurstede 1300-1810
(I), inv.nr. 579-1.
24 Idem, inv.nr. 54.
25 HUA, Trouwen gereformeerd.
26 R. Butterman, Het stadsbestuu1; 38.
27 SAKRUH, W. Donselaar, Transcriptie Kohieren van
hetfamiliegeld Wijk bij Duurstede, 1675-1725 (betreft
Stadsbestuur Wijk bij Duurstede 1300- 18 10 (I), inv.nr.
419), vermeldingen 1675- 1684.
28 R. Butterman, Het stadsbestuur, 53.
29 Mededeling dr. Wimmer.
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Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep
"Leen de Keijzer" over 2003
Anton van Schip
Beu 6
Op ons archeologisch onderzoek op het perceel
Beu 6 in Houten rustte (weer) geen zegen. We
hadden daar al een aantal grondboringen verricht in 2001. Daarbij werden fragmenten van
Romeins en Inheems Romeins aardewerk in de
boorkernen aangetroffen. Een poging tot
vervolgonderzoek met grondboringen in 2002
werd in heftige regen gesmoord. Maar wij
zetten door en wilden in 2003 een systematische opgraving verrichten. Onze pogingen
daartoe werden echter wreed doorkruist. De
zaterdag dat we daar kwamen om de meest interessante lagen aan te snijden, bleken onze
putten gedempt en was daarop nog een meter
grond extra gezet. Een "misverstandje/miscommunicatietje?" dat niet meer terug te draaien
bleek.

door, of vondstmeldingen van onze werkgroep.
Zo, nu staat het er dan eens een keer duidelijk
- en op papier!
Verslag Heemstede
Dit jaar verhuisden we voor de derde keer. Ook
is het nu al zeker, dat we in 2004 opnieuw
moeten gaan verhuizen. Erg veel tijd en energie hebben een aantal leden van onze
werkgroep gestoken in de opmaak van het verslag van onze opgravingen op het terrein van
kasteel Heemstede. Verwachting is dat het dit
jaar nog in druk zal verschijnen. Ook waren
we actief op Open Monumentendag in Bunnik
en Houten en bij de Activiteitendag op Het
Rond in Houten. Besluitend, meen ik namens
alle leden te spreken als ik hier stel dat we
(toch) alle redenen hebben om met plezier op
het afgelopen jaar terug te kijken .

Onrust
We hebben het afgelopen jaar maar weinig actief buitenwerk gedaan. Dit had deels te maken
met het feit dat er weinig op te graven viel,
maar deels ook met de discussie die (nog) in
alle hevigheid woedt over welke archeologische activiteiten aan professionals
voorbehouden zouden moeten zijn en welke
activiteiten ook door amateurs, zoals wij,
gedaan zouden mogen worden. Dat gaf nogal
wat onrust binnen onze werkgroep. We ervoeren deze discussie als een miskenning van
onze kwaliteiten als archeologen. Dit te meer
omdat "men" daarbij onze verdiensten op dit
gebied leek te negeren, te weten:
- praktisch al het veldonderzoek van de
afgelopen dertig jaar in de regio Houten is
door onze werkgroep gedaan;
- in die periode hebben we zeer alert, adequaat
en snel ingespeeld op onverwachte archeologisch interessante mogelijkheden tot
onderzoek, die tijdens bouwwerkzaamheden
optraden;
- de meeste professionele onderzoeken in de
regio zijn voortgekomen uit veldonderzoek
Het Kromrne-Rijngebied, 38-1/2 (2004)
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VARIA
www.geneaknowhow.net
In het vorige nummer van dit tijdschrift werd in
de rubriek Varia melding gemaakt van een genealogische website waarmee vee! basisbronnen
van het Kromme-Rijngebied te bekijken zijn.
Deze site is
ww.genealogiezuidoostutrecht.org.
Daarnaast is er een landelijke site die toegang
geeft tot aile via internet beschikbare bronbewerkingen. Het adres van deze site is
www.geneaknowhow.net en dan naar Digitale
Bronbewerkingen Nederland en Belgie. Hoewel
de titel dat niet doet vermoeden, zijn ook bronnen uit bijvoorbeeld Amerika (Michigan)
beschikbaar. Je kunt per provincie en dan weer
per plaats bekijken welke bronnen beschikbaar
zijn. Onder het kopje nieuw is te vinden wat de
laatste maand toegevoegd is zodat je niet steeds
alles hoeft na te kijken. En het groeit elke
maand echt gestaag.
Omdat het verwijst naar aile bronbewerkingen,
ongeacht de maker, is ook de manier van bekijken heel divers. Zo word je in sommige
gevallen doorverwezen naar GenLias, andere
keren naar bovengenoemde site over ZuidoostUtrecht of naar weer hele andere. Hierdoor is
ook de manier van zoeken zeer verschillend.
Dit kan varieren van een tekstbestand (.txt), een
acrobatreaderbestand (.pdf) tot een zuivere
zoekmachine waarin op naam gezocht kan worden. In de eerste gevallen krijg je de hele
bronbewerking te zien, in de laatste aileen die
gegevens die je zoekt. Het is ook mogelijk dat
je verwezen wordt naar een CD-Rom die uitgegeven is. Je kunt dan niet direct zoeken maar
wei bestellen. In het geheel is het een ideale
manier om snel te zien of van de plaats die je
zoekt al iets bewerkt is en natuurlijk of je
voorouders erin voorkomen.
Enige bijzondere bronnen, andere dan DTB en
BS, voor het Kromme-Rijngebied staan bieronder.
- Meerdere plaatsen: Memories van Successie
1818-1842
- Bunnik en Vechten: Index op de dorpsgerechten 1735-1779
- Overlangbroek: Lijst predikanten
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NH Kerk( 1608-1989) en Hoofdonderwijzers
lagere school ( 1820-1984)
- Nederlangbroek: Lijst en in- en opgezetenen
1799
- Wu1ven: Over1ijden gerecht, door doodgraver
ten behoeve van de 2oste penning (17351742)
- Wijk bij Duurstede: J.C. Kort, Repertorium
op de lenen van Gaasbeek. De Hofsteden Abcoude (1270-1664), Wijk (1355-1664),
Woudenberg (1368-1648) en het 1eenhof van
Simon en Hendrik van Haarlem (1388-1650).
(Historische Reeks Kromme-Rijngebied 6),
uitgave in samenwerking met de Historische
Kring 'Tussen Rijn en Lek', 219 biz., ingenaaid, geYllustreerd, ISBN 90-6550-676-4. Dit
boek is in 2001 uitgekomen maar ook via de
website van de uitgever in tekstformaat
te downloaden!

Els Elenbaas

De steen uit 1557 (foto J. Harts)

Twee oude grafstenen uit Odijk
Bij de reconstructie in maart 2001 van het kerkhof achter het Witte Kerkje van Odijk is het
linkergedeelte van een oude grafsteen uit 1557
gevonden. De steen wordt verme1d in de Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van
geschiedenis en kunst uit 1908. Later is de
grafsteen "verdwenen" en waarschijnlijk hergebruikt als steun voor een ander staand grafmonument. Helaas ontbreekt de rechterkant.
Professor C. Dekker te Odijk heeft het schrift
ontcijferd. Op de steen staat vermeld:
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"AW MVCLVII de ....... .
Stierf Aert Aertsz Ve ...... ..
Begraven. Bidt v ....... .".
Volgens Dekker zou de volledige tekst kunnen
luiden:
"Anno 1557 de [zevenden dach july": een
gefingeerde datum]
Stierf Aert Aertsz Ve[reem, is hier": Vereem
was een bekende naam in deze regia]
Begraven. Bidt v[oer de ziele": hij was
waarschijnlijk katholiek].
Deze Aert of Aerent Vereem was samen met
Lodewijck Claesz. in 1547 kerkmeester van de
parochiekerk van Odijk. De grafsteen heeft een
plaats gekregen in de hal van de Meenthoek.
Het fragment van een tweede, tien jaar jongere
grafsteen uit 1567 heeft decennia lang in het
terras van "Het Wapen van Odijk" gelegen.

De steen uit 1567 (foto J. Harts)

Misschien wei vanaf 1820, hetjaar dat het
schip van de oude kerk werd afgebroken. Oude
(graf)stenen waren toen voldoende voor handen en werden hergebruikt. In december 2003
is het restaurant overgegaan in andere handen
en gerenoveerd. Het terras werd in maart 2004
onder handen genomen. De vorige eigenaar
wilde onder geen beding het terras beschadigen. Een verzoek aan de nieuwe eigenaar om
de steen te mogen verplaatsen naar de kerk,
werd direct gehonoreerd. De steen is helaas gebroken en bestaat nu uit vier stukken. Wij zijn
van plan de steen "in te lijsten" en een
passende plaats geven.
Professor Dekker heeft het oude schrift ontcijferd. De tekst luidt:
"An° MVLXVII op .......... . .
dach sterf Stijn .......... . .. .
Eelgisz. huysvro [uwe]. ... .
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begraven .... .................".
De beide grafstenen uit 1557 en 1567 vormen
samen met het doopvont - oorspronkelijk een
middeleeuws hardstenen wijwaterbekken - een
waardevol historisch bezit van onze kerk, waar
we zuinig op zijn.
Han Harts
Landelijke Archievendag
Zaterdag 30 oktober 2004 houden zo ' n 70
archiefinstellingen in Nederland een Open
Dag. De Landelijke Archievendag vormt tevens
de opening van de Week van de Geschiedenis,
die tot en met 7 november 2004 zal duren. Informatie over aile activiteiten is binnenkort
ondermeer te vinden op de websites
www.archievendag.nl en www.anno.nl.
De centrale vestiging van het Streekarchief
Kromme-Rijngebied- Utrechtse Heuvelrug in
Wijk bij Duurstede is op 30 oktober de hele
dag open. Zoals bekend is het Streekarchief
gehuisvest in het Wijkse gemeentehuis aan de
Karel de Grotestraat 30. Er zal - hoe kan het
anders - speciaal aandacht worden besteed aan
de gevolgen van de archiefcalamiteit in oktober
2002. Dat gebeurt door rniddel van een tentoonstelling, presentaties door de bedrijven die
bij het herstel van de beschadigde archiefstukken betrokken zijn, rondleidingen door de
archiefbewaarplaats en mogelijk zelfs een
nagebootste overstrorning en evacuatie.
Noteert u de datum alvast in uw agenda!
Ria van der Eerden

Archiefstukken van het Streekarchief in een vriesdroogkast van Preservation Technologies in
Heerhugowaard tijdens de excursie op 11 mei 2004
(foto F. van Rijnswou)
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