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Bezitters, gebruikers en omwonenden van de
Hoge Steenweerd bij bet Leuterveld te
Wijk bij Duurstede (1440-1700)
Casper A. van Burik
Inleiding
In het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw publiceerde J.C. Kort in 1995 over de lenen van
de deken van het domkapittel van Utrecht' .
Naast lenen in Axel, Leersum en Werkhoven
bezat de domdeken in Wijk bij Duurstede de
Hoge Steenweerd, een uiterwaard van de Rijn
bij het Leuterveld. De administratie van dit
leenbezit bevindt zich in het archief van het
domkapittel (aanwezig op het Utrechts Archie[), maar is met name wat betreft de 16de
eeuw slechts beperkt bewaard gebleven. In het
Gelders Archief te Arnhem bevat de collectie
handschriften echter transcripties van akten afkomstig van bezitters van het huis de Leemkuil
gelegen in de Liemers, een Kleefse enclave in
Gelre 2 • Dit huis was in de 16de en 17de eeuw
in bezit van !eden van de families Van Elsen
Van Udesheim die in dezelfde periode ook in
het bezit waren van de Hoge Steenweerd. De
hiaten in de administratie van de domdeken
konden zo gedeeltelijk met akten afkomstig
van de genoemde families worden ingevuJd3.
Andere vermeldingen met name in het archief
van het stadsgerecht van Wijk bij Duurstede
maakten vervolgens een bijna volledige reconstructie van het bezit van het leen tot 1700
mogelijk. Het vervolg van de be1eningen tot de
afschaffing van het leenstelsel in 1795 is terug
te vinden in het archief van het domkapittel4 •
In dit artikel volgen we in het eerste gedeelte
de beleningen met de Hoge Steenweerd van
1440 tot 1700, onderverdee1d in de delen van
het leen die in de loop der jaren zijn ontstaan.
Met behulp van fragmentgenealogieen worden
de opeenvolgende bezitters van het leen in familieverband geplaatst. In het tweede gedeelte
worden de gebruikers van de Hoge Steenweerd
en hun verwanten behandeld. Zij vormden een
cluster van onderling verwante families die gedurende vele tientallen jaren op en om het
Leuterveld goederen in eigendom
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en pacht hadden. Fragmentgenealogieen verduidelijken ook in dit gedeelte de familieverbanden. Aan het einde van het artikel volgt
in een bijlage een overzicht van (regesten van)
leenakten en andere bijzonderheden van de Hoge Steenweerd eveneens onderverdeeld naar de
afzonderlijke delen van het leen.

Ligging en grootte
Enkele 17de-eeuwse omschrijvingen waarin de
namen de Duinen en de Koornweerd zijn opgenomen, maakten het mogelijk de Hoge
Steenweerd in het uiterste oosten van Wijk bij
Duurstede tegen de grens met Amerongen te
localiseren 5 • De hogere, meer stroomopwaartse
Jigging ten opzichte van de Lage Steenweerd
bezorgde de Hoge Steenweerd in de oudste
vermelding het alias "Oversten" Steenweerd,
ter onderscheiding van de "Nedersten" of Lage
Steenweerd.
De belendingen van de Hoge Steenweerd luidden in de leenakten steeds hetzelfde: in de Rijn
gelegen (1465), uit de Lek opgaande met de
Lee tot de Lekdijk toe, boven Evert over de
Vecht en het klooster van Wijk, beneden Frederick van Steenres erfgenamen. Daarnaast
markeerden in omschrijvingen enkele malen de
Amerongse dijk en de Overdijk de noordgrens.
Ondanks de nagenoeg onveranderlijke beschrijving van het leen moet de meanderende rivier
de Rijn in de loop der jaren voor de nodige
wijzigingen hebben gezorgd. De hierbij afgebeelde kaart van omstreeks 1790 - een ouder
exemplaar is niet bekend - geeft daarom slechts
een indruk van de situatie van v66r 1700. Twee
afscheidingen zijn in de loop der tijd niet veranderd: de Hoge Steenweerd grensde in het
zuiden aan de Rijn en in het noordoosten markeerde het afwateringsstroompje de Lee de
grens van Wijk bij Duurstede met Amerongen.
De bovenbelending (oostwaarts) moet in Amerongen hebben gelegen gelet op de vrij rechte
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lijn, van de Natewisch tot aan de Duinen doorlopend tot de Rijn, die aldaar de grens
aangeeft. De belending westwaarts aan Frederick van Steenre heeft betrekking op de Lage
Steenweerd, zoals we nog zullen zien. Enigszins verwarrend is de naam Lek die in de
omschrijving hier aan de Rijn wordt gegeven.
De rivier heet immers na Wijk bij Duurstede
pas de Lek. Mogelijk werd dit veroorzaakt
door het waterschap Lekdijk Bovendams dat
vanaf Amerongen de gehele dijk langs de
Nederrijn!Lek Lekdijk noemt.
Het opgewaaide rivierzand aan de oostgrens
van Wijk bij Duurstede waaraan de Duinen
vermoedelijk zijn naam heeft te danken, doet
vermoeden dat de Hoge Steenweerd niet vaak
van hoog water had te lijden. Ook de permanente opstallen aldaar en het gebruik van een
gedeelte van de grond als bouwland wijzen op
weinig wateroverlast. Dit komt overeen met de
omvang van de Hoge Steenweerd die in de
bronnen bijna onveranderlijk op 40 morgen
werd gesteld. Het lager gelegen gedeelte zal
wei voortdurend aan aanwas en afkalving
onderhevig zijn geweest.
De eerste belening en wat mogelijk daaraan
vooraf is gegaan
In 1402 was sprake van een Steenweerd gelegen "boven Wijck" waaraan de moeder van de
broeders Hubrecht en Johan van Culemborch
de lijftocht had. Splinter van Everdingen, neef
van deze broers, had zich voor de lijftocht borg
gesteld in een brief die ter hand was gesteld
aan ''joncfr. Margriet Dircs dochter van Groesbeec Harmans echte wijff van Steenre"6 • De
heren (later graven) van Culemborg bielden deze Steenweerd in leen van de bertog van Gelre
waardoor de bezitters feilloos tot in de 18de
eeuw zijn te volgen 7 • Volgens het leenregister
was deze Steenweerd in 1527 gelegen "boven
Duersteden an der Sticbtscher sijden" maar de
exacte ligging wordt niet duidelijk en evenrnin
het belang dat Herman van Steenre of zijn
vrouw in 1402 bij deze Steenweerd moet hebben gehad. Bebalve dat Herman van Steenre
begin 15de eeuw waarschijnlijk ook bezitter
was van de bier te bespreken Steenweerd werd
geen verband met bet goed van de heren van
Culemborg gevonden. Waarscbijnlijk betreft
het dan ook een andere Steenweerd. Deze
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naam komt immers ook elders in bet KrommeRijngebied voor. In Honswijk bijvoorbeeld
Iigt een Steenweerd die zijn naam vermoedelijk ontleent aan de aldaar gelegen
steenbakkerijen en in Cotben ligt een Stenisweerd.
Herman van Steenre zal de Steenweerd bij bet
Leuterveld nog ongedeeld, dus niet gesplitst in
de Hoge en de Lage Steenweerd, hebben bezeten en was rnisschien zelfs naamgever aan het
goed 8 • Na bet overlijden van Herman van
Steenre in 1436 moet de Lage Steenweerd zijn
vererfd op zijn zoon Frederick van Steenre gezien diens belening in 1440 met vier morgen
land "in den steenweert" door de beer Van
Gaasbeek. Het gebeel verkreeg daarmee ongeveer dezelfde omvang als de Hoge
Steenweerd9 • DeLage Steenweerd vererfde
vervolgens op de nakomelingen van Frederick
van Steenre die buwden met !eden van de bekende families Vygh (enkele generaties
ambtman van de Neder-Betuwe) en Van Gent
(heren van Loenen en van Meinerswijk)' 0 .
De Hoge Steenweerd werd na het overlijden
van Herman van Steenre middels een boedelscbeiding toebedeeld aan diens docbter
Heylwicb van Steenre, gebuwd met Jacob
Proeys. Jacob Proeys droeg vervolgens de Hoge Steenweerd in 146511467 op aan zijn broer
de domdeken Joban Proeys en werd tegelijkertijd ook weer beleend waarbij bij bedong dat
de Hoge Steenweerd in gelijke
delen zou vererven op zijn docbters Goda en
Margriet Proeys. De beide helften bleven daarna bijna twee eeuwen in bezit van de familie,
zij bet dat na verloop van tijd een helft verder
werd gesplitst.
Vader en zoon Van Steenre en Jacob Proeys
waren ook elders in het Kromme-Rijngebied
gegoed. Herman van Steenre werd respectievelijk in 1400 e n 1408 na het overlijden van zijn
vader beleend met een hoeve op de Leemkolk
(Werkhoven) en 12 morgen land op bet Cotberveld. In 1416 verkreeg bij van de proost van
Oud-Munster de bofstede Rijnesteyn te Cotben
in leen. Daamaast bezat hij lenen in Over- en
Nederlangbroek en 8 morgen land op bet Leuterveld, mogelijk belendend aan de
Steenweerd. Na het overlijden van Herman van
Steenre gingen, voor zover bekend, de bofstede
40

Rijnesteyn en de hoeve op de Leemkolk over
op zijn zoon Frederick.
Jacob Proeys werd in 1438 na zijn moeder beleend met Nieuw-Amelisweerd, ook wei
Groenewoude genaamd, en na het overlijden
van zijn vader verkreeg hij in 1436 een goed
te Vechten 11 • Beide goederen vererfden evenals
de Hoge Steenweerd op zijn kinderen en bleven nog jarenlang in het bezit van de familie.
HERMAN VAN STEENRE, schepen, raad en burgemeester van Utrecht, 1416 beleend met Rijnesteyn te
Cothen, 1400/1426 beleend met een boeve land op de
Leemkolk te Werkhoven, woont1426 op bet slot
Stoutenburg (1436 kastelein), overleden v66r 6-6-1436,
zoon van EERST VAN STEENRE en ADELYSE
WILLEMSDR. VAN MONTFOORT; buwt
MARGRlET DIRCS DOCHTER VAN GROESBEEC.
Kinderen:
1. FREDERICK VAN STEENRE, 1436 na overlijden
van zijn vader beleend met Rijnesteyn (draagt dit in
1440 op aan Daniel van Nyewael), 1436 beleend met
een boeve land geheten de Leemkolk te Werkhoven,
1440 beleend met vier morgen in de Steenweerd (=de
Lage Steenweerd), buwt JANNA docbter van TYMAN
VAN HAMERSTEYN.
2. WILLEM VAN STEENRE, schepen, overste ouderman en burgemeester van Utrecht, buwt GISBERTA
PROEYS, overleden 1468 zonder kinderen .
3. beer ERNESTUS VAN STEENRE, kanunnik, overlijdt
6 februari 1476.
4. HEYLWfCH VAN STEENRE, huwt JACOB
PROEYS. Volgr bieronder 11 •
JACOB PROEYS, schepen, burgemeester en scbout te
Utrecht, dijkgraaf van de Lekdijk, overlijdt in of vlak
v66r 1485, zoon van BERNT PROEYS en MABELlA
VAN GROENEWOUDE; huwt HEYLWlCH VAN
STEENRE.
Kinderen:
1. BEERNT PROEYS, 1485 na zijn vader beleend met
Amelisweerd en met een goed te Vechten, overlijdt
1499, buwt misscbien BELY.
2. JOHAN PROEYS, 150 I na zijn broeder Beemt beleend met een goed te Vecbten, sterftJp ballingscbap;
buwt CATHARINA docbter van. LODEWIJCK VAN
LEEFDAEL;
3. ROELOF PROEYS, 1463 dornkanunnik te lJtrecbt en
1487 proost te Leiden, overlijdt 29-6-1492;
4. MARGARETA PROEYS, 1489 na opdracbt door baar
broer Beemt beleend met Amelisweerd, buwt HENRIC VAN LEEUWENBERCH. Voigt later.
5. GODA PROEYS, sterft zonder nakomelingen.
6. HERMAN (HERMANA) PROEYS,
buwt 1464 JAN VANDER BLJRCH.
Voigt later".
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De helft van Goda Proeys (1495-1602)
Van dit gedeelte van de Hoge Steenweerd zijn
de leenakten behoudens in 1495 en 1562 niet
bewaard gebleven waardoor we aangewezen
zijn op indirect bewijsmateriaal. Conform de
clausule uit 1467 moet Goda Proeys in ieder
geval na het overlijden van haar vader in 1485
als eerste zijn beleend. In 1495 droeg zij het
leen op aan de domdeken en werd tegelijk
weer beleend met de voorwaarde dat haar helft
van de Hoge Steenweerd zou vererven op haar
nicht Henrickje Jansdr. van der Burch gehuwd
met Jacob van Coeverden en hun kinderen. In
1502 bezwaarde Goda Proeys het leen nog met
een hypotheek maar zij overleed kennelijk v66r
1518 toen Jacob van Coeverden en zijn zoon
Gij sbert de halve Hoge Steenweerd verpachtten. Vervolgens komen in 1539 Gijsbert van
Coeverden en "joffrou Rutenberch" (zie de
volgende paragraaf) als bezitters van de Hoge
Steenweerd voor in het register van het Oudschildgeld. Misschien in verband met de
berekening van het Oudschildgeld noteerde de
secretaris van Wijk dat de Lage Steenweerd ten
behoeve van de Hoge Steenweerd was bezwaard met een uitweg lopend van de
weertsloot tot aan de bandijk en dat de gebruikers van de Hoge Steenweerd drie morgen van
de Lage Steenweerd in gebruik hadden 14 •
Na Gijsbert van Coeverden werd in 1562 Gerrit van Els de oude beleend "hem seggende
naeste erfgenaem en leenvolger van juffrou
Goda Proeys", waarmee de Hoge Steenweerd
na ruim een eeuw in Utrechtse handen te zijn
geweest in het bezit kwam van een Kleefs geslacht15. Nadat Gerrit van Els omstreeks 1582
was overleden, ging het leen over op zijn oudste zoon Hilbrandt van Els en na diens
overlijden vererfde deze helft van de Hoge
Steenweerd in 1602 op Hilbrandts enige zoon
Onna van Els.
JAN VANDER BURCH, buwt 1464 HERMAN
(HERMANA) I'ROEYS.
Kinderen:
1. HENRlCA VANDER BURCH, volgt biero~der.
2. HEILWlCHVAN DER BURCH,
...
overlijdt 1523; huwt WILLEM DE WAEL VAN
VRONESTEYN
LUBBERTSZ., scbepen en schout te Utrecht, 1489
beleend met bet buis
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Vronesteyn (Jutphaas). Hun zoon:
LUBBERT DEWAEL VANVRONESTEYN, scbe_pen
te Utrecht, 1523 be1eend met Vronesteyn, overlijdt
1546; huwtMARIA VAN RAEPHORST, overlijdt
1558.
Hun kinderen:
1. ADRIAEN DE WAEL VAN VRONESTEYN, 1547
beieend met Vronesteyn, 1562 na Agnes van Leeuwenberch beieend met een goed te Vechten (het goed
gaat 1579 over op zijn zoon
FREDERICK), 25-8-1568 "onthalst".
2. WILLEM DE WAEL VAN VRONESTEYN.
3. beer FOLPERT DE WAEL VAN
VRONESTEYN, kanunnik van St. Pieter, overlijdt
1562.
4 . JAN DE WAEL VAN VRONESTEYN, "sterf pagie
van Prins WiUem van
Orangien".
5. MARGRlETE, huwt STEES VAN BRAEC.KEL,
burgemeester van Utrecht.
6. HEYLWICH, non in het vrouwenklooster
7. ELISA BET, non jn het klooster van St. Servaas, overlijdt 159916.
JACOB VAN COEVERDEN, buwt v66r 1495 HENRICA
VANDER BURCH.
Hun kinderen:
·1. GIJSBERT VAN COEVERDEN, overlijdtv66r 22 mei
1562.
2. SOPHIA VAN COEVERDENbuwrwaarschijnlijk
HlLBRANDT VAN ELS . Voigt hieronder 11 •
HILBRANDT VAN ELS, 1495 onmondig, overleden
v66r 3-11-1531, zoon van GERYT DERCIKSZ. VAN
ELSen waarschijnlijk STEVEN (STEVENTJE) VAN
BRIENEN; huwt waarschijnlijk SOPHIA VAN
COEVERDEN.
• Kinderen:
T HILBRANDT VAN ELS, buwt waar-schijnlijkALID
VAN COPEREN. Zij_hebben een "stomme" dochter genoemd in het testament van Agnes van Leeuwenbercb.
2. een dochter, huwt N .N. VAN WOLDERBORCH.
Uit dit huwelijk WEMMER, JAN en ANNA VAN
WOLDERBORCH, genoemd in het testament van
Agnes van Leeuweriberch.
:3. GERRIT VAN ELS de oude, overlijdt tussen21-41582 en 28-2-J 584, huwt 1541 ELYSABETH VAN
LAWICK, overlijdt v66r 21-4-1582.
Kinderen:
1. HILBRANDT VAN ELS. Oudste zoon. Voigt hieronder.
2. GERRIT VAN ELS de jonge, waarschijnlijk overieden
v66r 24-4-1610, huwt v66r 21-4-1582 ANNA VAN
HAUS.
3. SOPHIA VAN ELS, hnwtv 66r 1582 JACOB HENRICKSZ. VAN AERDT (VAN ARDT) huwt (2)
GEORGE (VAN) BEVELANDT. Uit het eerste huwelijk
een zoon GERHARDT VAN ARDT en uit het tweede
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huweiijkeen zoon JURIAEN VAN BEVELANDT.
4. ARNDT (ARNOLDA) VAN ELS
5. ANNA VAN ELS , huwt ALEXANDER VAN
UDESHEIM . Hieruit kinderen.
6 . MECHTELT VAN ELS, huwt GIJSBERT VAN
BEESD, overleden v66r 1628.
7. misschien GIJSBERT VAN ELS, waarschijniijk overleden v66r 5-4-1610 (mogelijk al v66r 25-2-I584).
8. misschien WOUTER VAN ELS 1' .
HILBRANDT VAN ELS (tot de LeemkuyD, geboren
1541 , 1569 na ovedijden van Agnes van Leeuwenberch
beleend met bet huis Amelisweerd (transporteert dit in
1583 op Aeibrecbt van Leeuwen), woont 1593 te OudZevenaar (de-Liemers), overlijdt 1610; huwt v66r 1578
EVA VAN CAMPHUYSEN, dochter van CLAES VAN
CAMPHUYSEN (tot de Leemkuyi) en JOHANNA VAN
. BRONCKHORST19.
Kinderen:
1. ONNA VAN ELS, woont 1617 in de Liemers (Kleef),
ovededen tussen 1-11-1646 en 10-6- J 648J buwt (1)
1616 GIJSBERTA DUTRJEUCX, weduwe van GERRIT VAECK, dochter van VINCENT DUTRJEUCX,
schepen en kameraar te Wijk bij Duurstede en ADALA
DE GRUIJTER; .buwt (2) I620 HELENA SMULLING.
Geen kinderen.
2. WILHELMA VAN ELS, huwt 1611 JOHAN VAN
UDESHEIM. Voigt later.
3. ELISABETH VA!" ELS ;
4 . CLAESGEN VAN ELS, overiijdt v66r
6-10-1640, huwt ALEXANDER VAN UDESHEJM'O.

Handtekeningen van Onna van Els en Gij sberta Dutrieucx
onder hun testament d.d. 26-10-1616. HUA, Not.Arch.Ut. ,
inv.nr. U005a002 . Foto drs. J. Luijt
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De helft van Margriet Proeys (1508-1602)
Zoals na het overlijden van Jacob Proeys in
1485 de ene helft van de Hoge Steenweerd in
bezit kwam van Goda Proeys, kwam de andere
helft in handen van haar zuster Margriet
Proeys. In 1508 regelde zij samen met haar
man Hendrick van Leeuwenberch en hun kinderen hoe haar nalatenschap moest worden
verdeeld 2 '. Merten van Leeuwenberch zou o.a.
vier morgen land te Cothen genaamd "het goet
tot Quattelenberch" krijgen 22 • Op Jacob van
Leeuwenberch zou het "goet van beer Amelisweert in de wanderinge (genaamd) Groet ende
Cleyn Gruenewoude" vererven evenals de helft
van de Hoge Steenweerd. Uit de helft van haar
zuster had Margriet Proeys een jaarlijkse rente
waaraan Merten van Leeuwenberch de lijftocht
zou verkrijgen.
De kinderen van Margriet Proeys en Hendrick
van Leeuwenberch overleden echter allen zonder (wettige) nakomelingen. Agnes van
Leeuwenberch gehuwd met Steven van Ruy-

tenberch was de laatste van haar geslacht en
kreeg zo de beschikking over een groot deel
van het farnilievermogen. Zij is vooral bekend
van het naar haar vernoemde Leeuwenberchgasthuis of nieuwe pestgasthuis te Utrecht
waarvoor zij een groot deel van haar vermogen
afzonderde. De rest van haar nalatenschap verdeelde zij in 1562 onder haar vele neven en
nichten. Will em van Braeckel (oudste zoon van
Stees van Braeckel) ontving het huis NieuwAmelisweerd dat hij diende te bewonen en niet
mocht verkopen. lndien hij kinderloos kwam te
overlijden zou het huis vererven op de oudste
zoon van Gerrit van Els 23 • De "stomme" dochter van Hilbrandt van Els kreeg 12 112 morgen
land in Jutphaas en het goed Rumelaer te Woudenberch bestemde Agnes van Leeuwenberch
voor Wemmer, Jan en Anna van Woldenborch
die samen "omtrent xxiii ofte xxiiii" kinderen
hadden, die de executeurs van haar testament
dienden "wei te regeren ende tot duechden te
schicken". Haar goed te Leersum (niet met

Gewassen tekening van het Leeuwenberch-gasthuis te Utrecht door J. de Beijer, 1744. HUA, Collectie beeldmateriaal,
neg.nr. C 21.665. Foto HUA
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naam genoemd) legateerde ze aan de vrouw
van Stees van Braeckel en aan haar broer Willem de Wael. Ook hun twee zusters, nonnen in
een klooster, werden in het testament bedacht.
Een zekere "Mal sen" zou zijn legaat van 100
gulden slechts ontvangen "als hy hylickt ende
anders nyet". Uit een Gelderse bron komen
nog meer erfgenamen naar voren: Adriaen de
Waell te Jutphaes, Bernt Proeys te Utrecht,
Goessen van Ewijck te Culemborg en zijn
zuster de weduwe Van Schuylenburch, ook te
Utrecht 24 • Voor een genealoog zal het een leuke
uitdaging zijn al deze erfgenamen in familieverband te plaatsen.
Haar helft van de Hoge Steenweerd legateerde
Agnes van Leeuwenberch aan de kinderen van
Gerrit van Els (de oude) die zelf enkele maanden eerder met de andere helft was beleend.
Het werd de kinderen verboden de helft te verkopen en mochten zij geen wettige nakomelingen nalaten dan diende de Hoge Steenweerd
te vererven op de kinderen van Gerrits broer
Hilbrandt van Els.
Na het overlijden van Agnes van Leeuwenberch werden in december 1562 de executeurs
van haar testament met de halve Hoge Steenweerd beleend. De overgang op de kinderen
van Gerrit van Els de oude, waarschijnlijk pas
bij hun meerderjarigheid, is niet aangetroffen.
Dat deze overgang wei heeft plaatsgevonden,
weten we uit 17de-eeuwse vermeldingen en uit
een verdeling van de (erf)goederen in 1582
tussen Hilbrandt van Els en zijn broer Gerrit
van Els de jonge waarbij aan Hilbrandt Gerrits
deel van de Hoge Steenweerd werd toebedeeld.
Daarnaast blijkt in 1593 George Bevelandt,
man van Sophia van Els, door zijn huwelijk
ook een deel te hebben verkregen. Hilbrandt
van Els' enige zoon Onna van Els werd vervolgens in 1602 naast Goda's helft ook met "de
andere helft van de Hoge Steenweerd" beleend, maar deze formulering is waarschijnlijk
niet juist zoals we in de volgende paragraaf
zullen zien.
HENDRICK VAN LEEUWENBERCH, schepen en overste ouderman van Utrecht, zoon van HERMAN VAN
LEEUWENBERCH en HEYLWICH DE WAEL VAN
VRONESTEYN; huwt 1489 MARGARETA, dochter van
JACOB PROEYS.
K.inderen:
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J. jonge HENRICK VAN LEEUWENBERCH, overleden
zonder kinderen, huwt ELISABETH (of ALIDT)
dochter van DIRCK VAN WIJCK, overleden 1531.
Geen nakomelingen.
2. JACOB VAN LEEUWENBERCH, over-lijdt zonder
nageslacht.
3. JOHAN VAN LEEUWENBERCH, schepen van
Utrecht, 1511 na zijn moeder beleend met Amelisweerd, 1512 beleend met een goed te Vechten,
over1eden zonder nageslacht 5-7-1520.
4. beer ALBERT VAN LEEUWENBERCH, 1506
kanunnik ten Dom, 1521 na zijn broer Johan beleend
met Amelisweerd, 1523 na zijn broer Johan be1eend
met een goed te Vechten, I 527-1528 kameraar van de
Lekdijk, overlijdt 26-8-1540 "laetste mansoir van dit
geslacht"2 ' .
5. beer MARTEN VAN LEEUWENBERCH, kanunnik
van St. Jan, 1526 door collatie van zijn broer kanunnik
ten Dom, "werdt daer na Ao. 152. van deB urgoensche
gevangen", overlijdt 17-6-1534.
Laat na MARGRlET mr. MERTEN VANLEEUWENBERCH natuurlijke dochter, die overlijdt in 1557.
6. HERMAN VAN LEEUWENBERCH, overlijdt in
1490.
7. REYLWICH HENRICS DOCHTER VANLEEUWENBERCH, overlijdt in 1506.
8. AGNES VAN LEEUWENBERCH, 1541 na haar broer
Albert beleend met een goed te Vechten en 1542 met
Amelisweerd, huwt STEVEN VAN
RUIJTENBERCW' .

De helft van Goda Proeys en "de helft van
de andere helft" (1602-1700)
De belening van Onna van Els met beide helften wekt de indruk dat de Hoge Steenweerd in
1602 weer in het bezit van een persoon was
gekomen. 17de-eeuwse vermeldingen van delen van het leen in bezit van tantes van Onna
van Els, erfgenamen van Agnes van Leeuwenberch, weerspreken echter dit beeld. Conform
de bepaling in haar codicil vererfde de helft
van Agnes van Leeuwenberch in zes delen op
de kinderen van Gerrit van Els de oude. Diens
zoon Hilbrandt van Els verkreeg zo een zesde
deel van de helft van de Hoge Steenweerd.
Daarnaast nam Hilbrandt van Els in 1582 het
deel van zijn broer Gerrit van Els de jonge
over. Na het overlijden van Hilbrandt van E1s
moet zijn enige zoon Onna van Els zo in het
bezit zijn gekomen van twee van de zes delen
van de helft van Margriet Proeys/Agnes van
Leeuwenberch. Nadat Onna van Els zelf tussen
1605 en 1609 een derde zesde deel van zijn
tante Arndt van Els had overgenomen, ontstond
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de "helft van de andere helft", zoals dit gedeelte in de leenakten wordt genoemd 27 • We zagen
reeds dat Onna van Els in 1602 na het overlijden van zijn vader ook de he1ft van Goda
Proeys had verkregen. Vanaf het begin van de
17de eeuw !open daardoor de beleningen met
de helft van Goda Proeys en met "de helft van
de andere helft", samen driekwart van de Hoge
Steenweerd, gelijk op.
Onna van Els liet in 1617 zij n pachter Comelis
Jacobsz. van Eyndoven zijn gedeelte van de Hoge Steenweerd bezwaren met een hypotheek ten
behoeve van Huybert Gerritsz. van Eyndoven.
In 1619 stelde hij nogmaals de Hoge Steenweerd tot zekerheid voor een lening van 1850
gulden die zijn schoonzusters, dochters van de
Wijkse schepen en kameraar Vincent Dutrieucx, hem hadden verstrekt.
Hoewel tweemaal getrouwd, had Onna van Els
geen kinderen. In 1637 liet hij in zijn testament
vastleggen dat de Hoge Steenweerd moest vererven op de kinderen van zijn zuster Wilhelma
van Elsen Johan van Udesheim. Zijn tweede
echtgenote Helena Smulling zou de lijftocht
aan het goed verkrijgen. In 1646 regelde hij
dat zijn erfgenamen het goed dienden te verkopen en dat zijn vrouw voor de waarde van
haar lijftocht uit de opbrengst moest worden
voldaan. Het testament van Onna van Els werd
pas na verloop van tijd uitgevoerd. Na
zijn dood werd in 1648 eerst nog zijn neef Hilbrandt van Udesheim met de helft van Goda
Proeys beleend en in 1664 met de "helft van de
andere helft". Kort daarna werd de driekwart
van de Hoge Steenweerd verkocht maar het is
de vraag of Helena Smulling toen nog in Ieven
was.
Evenals zijn oom dat aan het begin van de
17de eeuw had gedaan, vestigde Hilbrandt van
Udesheim in 1660 een hypotheek op zijn delen
van de Hoge Steenweerd. Ook de "helft van de
andere helft" waarmee hij pas in 1664 werd
beleend, werd merkwaardigerwijs bezwaard.
(Een aanwijzing dat het leenstelsel op dat moment al niet vee! meer was dan een aantal
formaliteiten.) In de jaren zestig van de 17de
eeuw komen we ook iets meer te weten over
de omvang van dit gedeelte van de Hoge
Steenweerd en over de opstallen die zich daarop bevonden. In 1660 is sprake van "een
huysinge, bauw, bakhuis, berch, boomgaard,
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bouw en weylanden ( .. ) buijtendijcks in het gerecht van Wijck in de Coornweert aen de
Overdijck", tezamen groot circa 30 morgen.
Vier jaar later gaat het om 28 morgen en "een
huijsinge, hofstat, gepoot en getimmer, bergh
ende schuijr ende duijfhuij s buiten Wijck, beneden de Duijnen vanouts genaemd de Hogen
Steenweert". Het verschil in omvang werd wellicht veroorzaakt door een tussentijdse
wijziging in de loop van de Rijn. Onna van Els
noch Hilbrandt van Udesheim heeft overigens
de Hoge Steenweerd bewoond. Beiden woonden in Oud-Zevenaar in de Liemers op hun
hui s de Leemkuil.
Hilbrandt van Udesheim verkocht in 1664 zijn
deel van de Hoge Steenweerd voor 6500 gulden aan Quirijn Vermeulen, een wijnkoper
afkomstig uit Buren die in Wijk bij Duurstede
snel carriere had gemaakt. Na het overlijden
van Quirijn Vermeulen werd zijn weduwe Cornelia van Ommeren in 1681 beleend. Dirck
Wijborgh, een zoon van Cornelia van Ommeren uit een eerder huwelijk, werd in 1700 na
het overlijden van zijn moeder beleend. Tot in
de l8de eeu w bleef het hier besproken driekwart gedeelte van de Hoge Steenweerd in
bezit van de farnilie Wijborgh.
JOHAN VAN UDESHEIM, tr. 1611
WILHELMA\IAN ELS.
Kinderen:
1. MARGARETHA JULIANA VAN UDESHEIM
2. DAVIDT VAN UDESHElM
3. HILBRANDT VAN UDESHEIM, woont 1660 te OudZevenaar, overlijdt v66r of in 1683, huwt (1) 1652 _
JOHANNA FRANZISKA VON RIETRAETH; huwt
(2) 1662 ANNA VOSCH VAN AVESAET".
DIRCK WUBORGH, geboren ca. 1614, wijnkoper, begraven 5-10-1649 te Wijk bij Duurstede, zoon van
GERRIT WDBORGH EN JOHANNA VAN HATTEM;
huwt 1640 CORNELIA VAN OMMEREN, dochter van
CORNELISVAN OMMEREN en PETERTGEN GERRITSDR. VAN EYNDOVEN. Zij huwt (2) 1656
QUIRIJN VERMEULEN, afkomstig uit.Buren, wijnkoper, schepen en burgemeester te Wijk_bij Duurstede.
Kinderen (o.a.)
_
1. GERARDA WIJBORGH, gedoopt (gereformeerd)
Wijk bij Duurstede 3-8-1647;
2. DlRCK WIJBORGH, gedoopt (gereformeerd) Wijk bij
29
Duurstede 12-2-1650 •
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De helft van de helft van Margriet Proeys
(een zesde en een kwart van een zesde van
de helft en zes morgen in de helft) (16021696)
We hebben nu gezien hoe de belening van
driekwart van de Hoge Steenweerd tot het jaar
1700 is verlopen. Resteert dus nog van een
kwart, of wei de helft van de helft van Agnes
van Leeuwenbergh (oorspronkelijk van Margriet Proeys), de beleningen te behandelen. In
1602 was dit gedeelte van het leen in handen

van Sophia, Anna en Mechtelt van Els, dochters van Gerrit van Els de oude, die dit als
erfgenamen van Agnes van Leeuwenberch ieder voor een zesde dee! hadden verworven. In
1621 transporteerden de erfgenamen van Sophia van Els echter niet aileen een zesde deel
maar ook een vierde van een zesde dee!. Omdat het deel van Mechtelt van Els in 1624 nog
in takt was, moet het dee! van Anna van Els
aan deling onderhevig zijn geweest. Naar de
oorzaak van deze deling in vieren, of afsplit(Incl. Lage Steenweerd)

Herman van Steenre
Jacob Proeys
GodaProeys

Gerrit van Els

Hilbrandt van Els
Hilbrandt van Els
Hilbrandt van Els

>1562
1582
>1582

Onna van Els

1602

Onna vanEls

1605-1609

Hilbrandt van Udesheim
Hilbrandt van Udesheim

1621

Corn..Jsz.v. Eyndoven

1629

Jan Aertsz. in den Engh

1651

Jan Aertsz. in den Engh

1648
<1651

1657 Jan Jansz. in den Engh

Hilbrandt van Udesheim

1664

Quirijn Vermeulen

1664

Cornelia van Ornmeren

1681

Dirck Wijborgh

1700

1659

Elisabeth de Goyer

1665

Cornelis de Goyer

1696

Catharina de Goyer

Schematische weergave van de beleningen met (delen van) de Hoge Steenweerd (ca. 1440-1700)

Het Kromme-Rijngebied, 38-3 (2004)

46

sing van een vierde van een zesde deel, kunnen
we (vooralsnog) slechts raden .
Het resterende gedeelte van de helft van Agnes
van Leeuwenberch, in leenakten "zes morgen
in de helft" genoemd, was in 1651 in bezit van
Hilbrandt van Udesheim die dit gedeelte dus
op een of andere wijze van zijn oudtantes
Mechtelt en Anna van Els of van hun erfgenamen moet hebben verkregen. Ook over deze
transactie(s) hebben de bronnen nog geen uitsluitsel gegeven.
In 1621 werd Comelis Jacobsz. van Eyndoven
na opdracht van twee zonen van Sophia van
Els met het "zesde en een vierde van een zesde" gedeelte (van de helft) van de Hoge
Steenweerd beleend en hij droeg dit dee] in
1629 over aan Jan Aertsz. in den Engh. Het is
niet duidelijk of in deze periode de delen van
het Jeen behalve juridisch en economisch ook
fysiek gescheiden waren door rniddel van sloten of een afrastering 30 • Een aanwijzing
hiervoor vinden we in 1647 wanneer Jan
Aertsz. in den Engh op zijn buurman Bartelt
van Gent, heer van Loenen (eigenaar van de
Lage Steenweerd), een rijsweerd transporteert.
Deze rijsweerd, die kennelijk geen dee] uitmaakte van het leen, was gelegen langs de
Hoge Steenweerd behorend aan Onna van Els
en grensde in het westen aan het erf van Van
Gent, in het zuiden aan de Lek en in het noorden aan de Hoge Steenweerd en was "van
dezelve met een heynsloot in de tuyn afgescheyden"31. In het geval dat Jan Aertsz. in den
Engh de rijsweerd samen met zijn dee] van de
Hoge Steenweerd (voordien) had bebouwd (hij
woonde in 1647 aan de Nederdijk), is de kans
groot dat het geheel van Onna van Els ' deel
van de Hoge Steenweerd was afgescheiden.
Jan Aertsz. in den Engh verkreeg in 1651 na
opdracht van Hilbrandt van Udesheim ook de
"zes morgen in de helft" waardoor vanaf 1657
toen Jan Jansz. in den Engh werd beleend de
belerungen met beide delen synchroon verlopen.
Ook Jan Aertsz. in den Engh vestigde hypotheken op zijn gedeelte van de Hoge Steenweerd.
Omdat hij (of Jan Jansz. in den Engh) niet aan
zijn betalingsverplichting kon of wilde voldoen, werden beide delen in 1659 tijdens een
openbare verkoop verkoche2 • Comelis de Goyer zette de gedwongen verkoop in gang wegens
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betalingsachterstand op een Jelling die Jan
Aertsz. in den Engh in 1652 was aangegaan.
De pander van het Hof van Utrecht sommeerde
vervolgens op 26 mei 1659 de vrouw van Jan
Jansz. in den Engh binnen drie dagen de schuld
te voldoen. Deze actie bleef kennelijk zonder
het gewenste resultaat want op 6 juni werd 10
morgen land van de Hoge Steenweerd door het
Hof executabel gesteld. Nadat in juli driemaal
op achtereenvolgende zondagen in de kerk "nae
de predicatie geeyndicht ende der laetste psalm
gesongen was" en op marktdagen in het stadhuis "nae voorgaende klockluydinge" de
openbare verkoop te Wijk bij Duurstede was
afgekondigd, werd Comelis de Goyer op 10
oktober 1659 bezitter van de 10 morgen. De
koopsom bedroeg 4400 gulden, verhoogd met
trekgeld en andere kosten 33 .
Comelis de Goyer droeg de delen van het leen
vervolgens op ten behoeve van zijn dochter
Elysabeth de Goyer. Na haar overlijden kwam
Cornelis de Goyer in 1665 opnieuw in bezit
van beide delen waama in 1696 zijn dochter
Catharina de Goyer werd beleend. In de 18de
eeuw was dit kwart van de Hoge Steenweerd
nog in bezit van de farnilie De Goyer.

Gebruikers en omwonenden van de Hoge
Steenweerd; een cluster van families op bet
Leuterveld en aan de Overdijk
Ging het bezit van het leen veelal binnen de farnilie over van generatie op generatie, met het
gebruik van de Hoge Steenweerd was het niet
anders gesteld. Bezit en gebruik vielen in de
17de eeuw ook gedurende korte tijd samen in
de personen Comelis Jacobsz. van
Eyndoven en waarschijnlijk Jan Aertsz. in den
Engh en diens zoon Jan Jansz. in den Engh.
Verwanten van deze bezitters en gebruikers van
de Hoge Steenweerd pachtten de eveneens aan
de Rijn gelegen uiterwaarden de Lage Steenweerd en de Hoge Roodvoet en gebruikten
"droog" land op het Leuterveld. In deze paragraaf wordt met behulp van vermeldingen van
de Hoge Steenweerd en nabij gelegen goederen
uiteengezet hoe in de 17de eeuw enkele onderling verwante farrtilies generaties lang ten
oosten van de stad Wijk hun emplooi vonden.
In 1606 machtigde de op de Lage Steenweerd
wonende Cornelis Jacobsz. Vemoy een procu47

reur om het proces te vervolgen dat zijn vader
Jacob Willemsz. Vemoy, als eiser, en Lubbert
Torck, heer tot Heesbeen, als gevoegde, voor
het Hof van Utrecht hadden aangespannen tegen Hilbrandt van Els (na diens dood tegen
Onna van Els), als eigenaar, en Comelis van
Riebeeck, als diens pachter34 • Wat vader en
zoon Vemoy ertoe had gebracht de bezitter en
pachter van de Hoge Steenweerd voor het Hof
van Utrecht te dagen , wordt helaas niet duidelijk. Jacob Willemsz. Vernoy had in 1603
inderdaad een civiele eis ingesteld tegen Onna
van Els maar het proces vorderde niet verder
dan de eerste formaliteiten waardoor de details
niet aan bod kwamen 35 . Wegens het ontbreken
van de protocollen van de civiele rol en de bijbehorende sententies in 1606 leverde ook de
hervatting van het proces geen gegevens op.
Mogelijk betrof het "gewoon" een burenruzie
over de afscheiding of een geschil over de afwatering. Ook kan een wijziging van de loop
van de rivier genoodzaakt hebben tot een nieuwe regeling voor het recht van overpad
waarmee de Lage Steenweerd was bezwaard.
In ieder geval moet het een kwestie zijn geweest die de beide pachters aanging.
Jacob Willemsz. Vernoy en zijn zoon Cornelis
waren verre verwanten van hun Wijkse en
Werkhovense naamgenoten die in twee boeken
zijn beschreven 36 • De tak waartoe Jacob en Cornelis Vemoy behoorden, was tenrninste
gedurende vier generaties gegoed op het Leuterveld. Jacob Willemsz. Vernoy was
waarschijnlijk een zoon van Willem Cornelisz.
Vemoy (van Reynoy) die in 1556 aldaar met
zes morgen heerlijk goed van het Huis Amerongen werd beleend 37 • Reeds in 1570 woonde
een Jacob Willemsz. aan de Overdijk, maar het
is niet zeker dat het dezelfde betreft38 . In ieder
geval noemde Claesgen Willemsdr. Vemoy op
29 juli 1590 in haar testament haar "op de
Weerd" wonende broer Jacob, waarmee dus
waarschijnlijk de Lage Steenweerd werd bedoeld39.
Comelis Jacobsz. Vemoy pachtte weliswaar de
Lage Steenweerd maar bezat op het Leuterveld
ook acht morgen land met "huys en bepoting".
In 1642 werd op dit land beslag gelegd wegens
achterstallige rentebetalingen. Omdat Comelis
Jacobsz. Vemoy in Engeland verbleef, verzocht
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de schuldeiser de in Utrecht wonende "ordinaris op Engeland" aldaar "insinuatie" te Iaten
doen40 •
Comelis Jacobsz. Vernoy machtigde in 1647 de
secretaris van Amerongen om de hiervoor genoemde zes morgen leengoed van het huis
Amerongen op zijn oudste zoon Lenert Vernoy
te transporteren evenals een halve hoeve land
op het Leuterveld met "huysinge ende getimmer ende bepotinge", leengoed van de Staten
van Utrechr '. Comelis Jacobsz. Vernoy beschikte dus over een aantal huizen op en om
het Leuterveld. Zijn woning aan de Overdijk,
mogelijk staande op de Lage Steenweerd, werd
in 1653 bewoond door Hendrick Hermansz. en
Hendrickgen Thonisdr. toen zij aldaar hun
testament lieten opmaken 42 • Bovendien was Jan
Comelisz. Goes in 1661 gerechtigd de huur
van een huis van Comelis Jacobsz. Vernoy bij
ene Aert Cornelisz. te incasseren 43 .
Keren we terug naar het proces in 1606. Lubbert Turk (Torck), de gevoegde bij de eisende
partij, was gehuwd met Nico1aa van Gent,
vrouwe van Heesbeen, die in 1593 met de Lage Steenweerd was beleend. Hij werd begin
1605 na het overlijden van zijn vrouw in de
lijftocht aan de Lage Steenweerd bevestigd
door de nieuwe leenman Comelis van Genr'.
Kort daarop verklaarde Comelis Jacobsz. Vernoy dat hij op 21 december 1604 (twee dagen
na de belening) met de heer van Loenen (Cornelis van Gent) een pachtovereenkomst had
gesloten betreffende "seeckere bruijckweer geheeten den legen Steenweert" op dezelfde
voorwaarden als hij voordien met de heer van
Heesbeen was aangegaan45 .
WILLEM CORNELISZ. VERNOY
(VAN REYNOY)~ huwt EMMICHGE~
JACOBSDR.
Kinderen (o.a.):
l. CORNELIS WILLEMSZ. VERNOY, 1556 beleend
met 3 morgen op het Leuterveld. Zijn mogelijke zoon
WILLEM CORNELISZ. VERNOY buwt JANNlGJE
ALERTSDR. KNIJFF.
2. CLAESGEN WILLEMSDR. VERNOY, huwt
ANTHONIS GERRlTSZ.
3. JACOB WILLEMSZ. VERNOY,
_ volgt hieronder.
JACOB WILLEMSZ. VERNOY, huwt N.N.
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Uit dit huwelijk CORNELIS JACOBSZ. VERNOY, huwt
1602 ANNA dochter van kapitein FRANCHOY
MARESCHAL.
.Kinderen (o.a.):
1. LENERT CORNELISZ. VERNOY, volgt hieronder.
2. FRANS VERNOY, woont 1662 in Engeland.
3. WILLEMINA VERNOY, huwt JAN MARTENSZ.
VAN DER CODDE, haverkoper te Den Haag.
LENERT CORNELISZ. VERNOY, woont aan de
Overdijk, huwt (l) 1632 GERRITJE CORNELISDR.
ROMEYN, dochter van CORNELIS GIJSBERTSZ.
(ROMEYN) en WILLEMKEN CORNELISDR. DE
CRUYF; huwt (2) 1650 SOPIDA TO.NISDR. MOM,
dochter van THONIS AERTSZ. MOM en waarschijnlijk
MAYCKE JELISDR. VERKERCK.
Kinderen (o.a.):
1. ANNEKE LEENDERTSDR. VERNOY, huwt 1654
JAN CORNELISZ. GOES zoon van CORNELIS
HENRICKSZ. GOES" .

Comelis van Riebeeck, die in 1606 als pachter
van de Hoge Steenweerd eveneens voor het
Hof van Utrecht werd gedaagd, komt reeds in
1593 en 1600 op de Hoge Steenweerd voor.
Hij behoorde tot hetzelfde geslacht als Jan van
Riebeeck, de bekende stichter van de Kaapkolonie (Zuid-Afrika). Hun voorgeslacht, vanaf
het begin van de 16de eeuw bewijsbaar in Wijk
bij Duurstede aanwezig, en het nageslacht van
Jan van Riebeeck werden in 1952 beschreven
ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van
de kolonie47 • Comelis van Riebeeck overleed in
of vlak voor 1606 en was gehuwd met Metgen
Aelbertsdr. van Bemmel, mogelijk kleindochter
van Jan van Bemmel die in 1539 de Hoge
Steenweerd gebruikte.
CORNELIS VAN RIEBEECK, zoon van SIMON
ANTHONISZ. VAN RIEBEECK en GEERTRUYT
AERTSDR. VAN SCHEVJCKHOVEN; huwt v66r
11-10-1585 METGEN AELBERTSDR. VANBEMMEL,
dochter van AELBERT JANSZ. VAN BEMMEL.
Kinderen:
'1. HUYBERTGEN VAN RIEBEECK, huwt circa 1606
CORNELIS JACOBSZ. VAN EYNDOVEN.
Voigt hieronder.
2. MARIA VAN RIEBEECK, huwt 1618 PETER VAN
MASEYCK (alias VAN NOORT), zoon van
THEUNIS ADRIAENSZ. VAN MASEYCK en
TEUNTGEN PETERSDR. VAN VELPEN.
JACOB GERRITSZ. VAN EYNDOVEN huwt
HENRICKGEN WILLEMSDR. CLUETINCK.

Het Kromme-Rijngebied, 38-3 (2004)

Kinderen (o.a.):
1. CORNELIS JACOBSZ. VAN EYNDOVEN,
volgt hieronder.
2. ELISABETH JACOBSDR. VAN EYNDOVEN, huwt
1619 JAN ANDRIESZ. VOSCH (VOSCHVAN
AVESAET).
3. HENDRICKJE JACOBSDR. VAN EYNDOVEN,
huwt 1621 GIJSBERT GOOSENSZ. VERWEY,
afkomstig uit Amerongen.
4. EEN DOCHTER, huwt JAN THONISZ. VERBRUCH,
zoon van THONISZ. DIRCKSZ. VERBRUCH EN
MARIA CLAESDR.
CORNELIS JACOBSZ. VAN EYNDOVEN, w\)ont aan
de Overdijk;, 1621 beleend meteen gedeelte van de Hoge
Steenweerd (transporteert dit in 1629), overlijdt 9-7- 1636
(waarschijnlijk aan de pest), huwt circa 1606
HUYBERTGENVAN RIEBEECK.
kinderen:
I. HENRICK CORNELISZ. VAN
EYNDOVEN, radenrnak.er te Utrecht.
2. GERRIT CORNELISZ. VAN
EXNDOVEN, huwt 1646 MARlA
GERRITSDR. VAN OTTERSPOOR, afkomstig uit
Jutphaas.
3. AELBERT CORNELISZ. VAN
EYNDOVEN, huwt 1642 MAYKE THONISDR. VAN
SEMMEL.
4. MECHTELT CORNELISDR. VAN
EYNDOVEN, huwt 1645 JAN JANSZ. CRAYPOEL
(alias JAN PETERSZ. CRAYPOEL), weduwnaar van
MAYKE CORNEUSDR. VAN SEMMEL.
5. CORNELIS CORNELISZ. VAN
_ EYNDOVEN, bakker te Utrecht.
6. ELISABETH CORNELISDR. VAN EYNDOVEN.
7. CATHARlNA CORNELISDR. VAN EYNDOVEN" .

Huybertgen van Riebeeck, de oudste dochter
van Comelis van Riebeeck en Metgen Aelbertsdr. van Bemmel, huwde met Comelis
Jacobsz. van Eyndoven. Reeds in 1606 woonde
Comelis Jacobsz. van Eyndoven op de Duynen
toen de erfgenamen van Comelis van Riebeeck
een procureur machtigden, mogelijk in dezelfde zaak die hiervoor ter sprake kwam49 • Als
pachter van de Hoge Steenweerd is hij
vermoedelijk zijn schoonvader direct na diens
dood opgevolgd. Comelis' vader Jacob
Gerritsz. van Eyndoven pachtte in 1596,
wonend aan de Overdijk, vier morgen bouwen weiland op het Leuterveld van de stad
Wijk50 •
In de vorige paragraaf zagen we reeds dat Cornelis Jacobsz. van Eyndoven in 1621 met een
gedeelte van de Hoge Steenweerd werd be-

49

leend na opdracht door Juriaen van Bevelandt.
Enkele weken eerder had hij dezelfde Van Bevelandt voor het gerecht van Wijk gedaagd
waarbij zijn oom Huybert Gerritsz.van Eyndoven zich borg had gesteJd5' . Het geschil zal
met de be1ening te maken hebben gehad of was
misschien een uitvloeisel van de borgtocht in
1593 van Comelis Jacobsz. van Eyndovens
schoonvader Comelis van Riebeeck ten behoeve van Juriaen van Bevelandts vader George
van Bevelandt. In 1629 droeg Comelis Jacobsz. van Eyndoven zijn gedeelte van de
Hoge Steenweerd op aan de domdeken, waarna
Jan Aertsz. in den Eng werd beleend.
Nadat Comelis Jacobsz. van Eyndoven in 1636
was overleden, woonde zijn weduwe in ieder
geval nog tot 1647 aan de Overdijk52 • Waarschijnlijk heeft zij samen met haar zoon Gerrit
Come1isz. van Eyndoven de pacht van de Hoge
Steenweerd voortgezet. Gerrit pachtte in 1651
de hofstede Rimrnegen gelegen in het westen
van het Leuterveld en is voor zover bekend de
enige zoon van Comelis Jacobsz. van Eyndoven die aan de dijk is blijven wonen 53 •
CORNELIS CORNELISZ. DE CRUYFF, huwt MARIA
CLAESDR., weduwe van THONIS DIRCKSZ.
VERBRUCH.
Kinderen:
I . WILLEMKEN CORNELISDR. DE CRUYFF, buwt
(I) PETER JANSZ. CRAYPOEL; huwt (2) v66r
1 0-8-1605 CORNELIS GIJSBERTSZ. (ROMEYN), in
1619 ca. 54 j aar oud, woont aan de Amerongse dijk.
2. GEERTRUYT CORNELISDR. DE CRUYFF alias
GERRITGEN CORNELISDR. VERBRUCH, huwt
1619 JAN AERT_!>Z. IN DEN_ENGH. Voigt
hieronder".
JAN AERTSZ. IN DEN ENGH, woont aan de Overdijk,
in 1628 ca. 36 jaar oud, 1629 en 1651 beleend met de1en
van de Hoge Steenweerd, zoon van AERT JACOBSZ. IN
DEN ENGH en FRANSGEN CORNELIS
ALARTSZ.DR.; huwt 1619 GEERTRUYT CORNELISDR. DE CRUYFF.
Kinderen:
1. CORNELIS JANSZ. IN DEN ENGH, huwt 1648 wonend aan de OverdijkAELTJE ALAERTSDR. VAN
RlJSWIJCK. Zij huwr(2) 1669 HENRICK ADRIABNSZ. VERSTEECH, schepen te Wijk.
2. JAN JANSZ. IN DJ3N ENGH, 1657 beleend met delen
van de Hoge Steenweerd (1659 onteigend), huwt (1)
1658 CLAESGEN CORNELISDR. GOES; huwt (2)
1669 JANNIGJE VAN VOLLENVELDE, afkomstig
uit Jutphaas.
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3. FRANSJE JANSDR. IN DEN ENGH, huwt 1661
WILLEM JANSZ. afkomstig uitDoorn, woont 1676
aan de Amerongse dijk.
4. waarschijn1ijk GIJSBERT JANSZ. IN DEN ENGH.
5. waarschijnlijk GERRIGJE JANSDR. IN DEN ENGH,
buwt 1655 wonend aan de Overdijk HENRICK
FRANSZ. , kleermaker te Amersfoort, weduwnaar van
GERRIGJE JANSDR. VERBURCH.
6. waarschijnlijk MARRITGEN JANSDR. IN DEN
ENGH, huwt 1658 te Amersfoort BASTIAEN JANSZ.
BLOEMNAKER, weduwnaar van
RIJCKGEN RJJKSDR"·".

Verklaring van en ondertekend door Jan Aertsz. in den
Engh d.d. 16-7- 1628. HUA, Hof van Ut. , inv. nr. 166-34
(dossier 679). Foto drs. J. Luijt

Cornelis Comelisz. de Cruyff gebruikte van het
Maria Magdalena klooster te Wijk van 1601 tot
1607 een hofstede op het Leuterveld groot 10
morgen "daer sijn huys op staet" en 10 morgen
buitendijks land. Zijn weduwe gebruikte deze
goederen van 1607 tot 1613 en haar zoon Jan
Thonisz. Verbrugh en diens erfgenamen van
1619 tot 1628. Jan Aertsz. in den Engh die in
1629 en 1651 met delen van de Hoge Steenweerd werd be1eend, volgde in 1630 zijn
schoonouders en zwager op en pachtte de goederen tot tenminste 1648 (de 1aatste
17de-eeuwse rekening) 57 • Het gebruik van dit
kloosterland komt mooi overeen met het bezit
van het daarop staande huis: Jacob Gerritsz.
van Eyndoven, grootvader van Elisabeth Jan
Thonisz. Verbruchsdr., transporteerde het huis
in 1631 op Jan Aertsz. in den Engh, die het
vervo1gens in 1654 (dan be1end aan de Overdijk) aan zijn zoon Corne1is verkocht58•
Cornelis Jansz. in den Engh komt bij gebrek
aan concrete bewijzen ook het meest in aan50

merking als opvolger in de pacht van de Hoge
Steenweerd. Hij voerde in 1661 als eiser en
Hilbrandt van Udesheim als gevoegde een proces voor het gerecht van Wijk tegen Jan Jansen
Meysen. Hilbrandt van Udesheim was vervolgens in 1662 eiser in een proces tegen Jan
Thomasz., waarschijnlijk identiek aan Jan Jansen Meysen 59 • Ook van deze geschillen bleef de
60
oorzaak onduidelijk •
JACOB CORNELISZ. GOES, zoon van CORNELISZ.
HENRlCKSZ. en SOPHIA EVERTSDR. (GOES) ; huwt
ANNA CORNELISDR. VERNOY, overlijdt na
21-3-1615.
Kinderen:
1. MAYCKE JACOBSDR. GOES, huwt (1) 1620 GUSBERT GIJSBERTSZ. DE CRUDFF; huwt (2) (1626)
ANTHON1S ANTHONISZ. VAN MAESEYCK.
2. CORNELIS JACOBSZ. GOES, volgt
hieronder.
CORNELIS JACOBSZ. GOES , woont aan de Overdijk,
huwt MAYKEN JOOSTENDR.
Kinderen:
1. ANNEKEN CORNELISDR. GOES.
2. JANNEKEN CORNELISDR. GOES .
3. misschien CLAESGEN CORNELISDR. GOES, huwt
(1) THONIS ADRIAENSZ. COOT, woont aan de
Overdijk, in april 1648 "doot gevist inde reviere van
de Lecke ontrent Twael", zoon van ADRIAEN
HENRlCKSZ. COOTH en MAECHJE
ANTHONISDR. ; huwt (2) 1648 AERT
BASTIAENSZ. afkomstig van Werkhoven; huwt (3)
1658 JAN JANSZ. IN DEN ENGH.
4. misschienADRIAEN CORNELISZ. GOES , huwt
1654 MAYCKE GIJSBERTSDR. VERWEY, dochter
van GIJSBERT GOOSENSZ. VERWEY en
HENDRICKJE JACOBSDR. VAN EYNDOVEN" .

In het noorden grensden de Hoge en Lage
Steenweerd aan 24 morgen van het Ewout- en
Elisabethgasthuis te Wijk. Dirck Dircksz. gebruikte dit land van 1539 tot 157462 • Zijn
dochter Marie, weduwe van Comelis Vemoy,
volgde hem in 1576 op, waarna de pacht eind
16de eeuw overging op Jan Comelisz. de
With 63 • Evenals dat bij het kloosterland het geval was, bevond zich op het land van het
gasthuis een "huysinge" met "getimmer en
berch". Thonis Adriaensz. Coot kocht dit huis
in 1640 van zijn oom Willem Henricksz.
Coot64 • Na het overlijden van Thonis Adriaensz. Coot in 1648 kwam het huis weer in
bezit van Willem Henricksz. Coot, waama
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diens weduwe het in 1659 aan Thonis ' "nazaat" Jan Jansz. in den Engh verkocht65 . Als we
afgaan op een vermelding in 1725 van (een)
Jan Jansz. in den Engh konden de In den
Enghs de pacht van het land nog jarenlang
voortzetten 66 •
Ten westen van de Hoge en Lage Steenweerd
Jag en ligt in een kromrning van de Rijn de
uiterwaard de Roodvoet, ook wei de Hoge
Roodvoet genaamd, die evenals de Lage Steenweerd tot de Gaasbeekse leengoederen
behoorde 67 • De bezitters van deze circa 30 morgen grote uiterwaard zijn vanaf de 15de eeuw
met behulp van het Gaasbeekse 1eenregister
goed traceerbaar. Onder de gebruikers van de
Hoge Roodvoet komen weer vee) bekende namen voor. De oudst bekende gebruikers
worden verme1d in het register van het Oudschi ldgeld: in 1539 Willem C1eutingh, Peter
Geurtsz. en Comelis Hendricksz. en in 1600
Jacob Comelisz., Jan de With en Jacob Vernoy68. Hoewel dit niet met zekerheid is te
zeggen, zal de in 1539 genoemde Cornelis
Hendricksz. de vader zijn van Jacob Cornelisz.
(Goes) in 1600. Hun kleinzoonlzoon Cornelis
Jacobsz. Goes komt in 1630 als pachter van de
Hoge Roodvoet voo~ • In 1639 liet hij samen
met Willem Henricksz. Coot en Lenert Comelisz. Vernoy de dan al sinds 1632lopende
pacht van de Hoge Roodvoet registreren 70 •
Twintig jaar later pachtten Jan Jansz. in den
Engh en Huybert Dircksz. van Schayck, beiden
wonend aan de Amerongse dijk, en Lenert
Comelisz. Vernoy, wonend op de Duinen, ieder
voor een derde dee! voor zes jaar de Hoge
Rootvoet. Jan Jansz. in den Engh was in deze
pacht kennelijk zijn "voorzaat" opgevolgd
want hij diende een borg te stellen voor de
pachtschuld die Aert Bastiaensz. had nagelaten. Voor Lenert Cornelisz. Vemoy stelde zijn
vader Cornelis Jacobsz. Vemoy zich borg7 ' .
De volgende vermelding van de Hoge Roodvoet vinden we in 1676 wanneer Jan Jansz. in
den Engh en Huybert Dircksz. van Schayck
opnieuw een pachtcontract aangaan, nu samen
met Lenert Vernoys weduwe Fijchje Mom.
Voor Jan Jansz. in den Engh stelde zijn zwager
Willem Jansz. aan de Amerongse dijk zich
borg en voor de weduwe Vemoy deden dat
haar schoonzoon Jan Goes en schoonzuster
9
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Willernina Vemoy, weduwe van Jan Martensz.
van der Codde te Den Haag. De drie partijen
hadden allen reeds een aanzienlijke pachtachterstand waarvoor met de verpachter een
betalingsregeling werd getroffen 72 • Voor Fijchje
Mom en Huybert Dircksz. van Schayck mocht
dat niet meer baten want hun vee op de Hoge
Roodvoet werd in 1678 door de verpachter in
het openbaar verkocht en zij waren tevens genoodzaakt de pacht te beeindigen73 • Fijchje
Mom had overigens al de nodige schulden "geerfd" bij het aangaan van haar huwelijk met
Lenert Vemoy. In diens boedelscheiding met
zijn eerste vrouw Gerritje Comelisdr. Romeyn
werd in 1654 800 gulden pachtschuld aan de
heer van Nijemode opgenomen en 600 gulden
aan de heer van Meinderswijk 74 •
De betalingsproblemen zullen zeker zijn veroorzaakt door de verwoesting die de Fransen in
1672 hadden aangericht, maar ook voordien
werd het platteland al geteisterd door rondtrekkende troepen75 • Zo verklaarden in 1666
Adriaen Goes, Huybert van Schayck, Leendert
Vemoy en Gijsbert Elisz. van Broeckhuysen,
daghuurder, allen wonend aan de Overdijk, dat
op 6 januari van dat jaar om trent 30 sol daten
"sijn gecomen vanden Duijnen aff'' op de hofstede van Adriaen Goes. Dat diens vrouw en de
meid zodra zij de soldaten in het oog kregen
"de deuren hebben toegeslaen, dat int selve
toeslaen twee van de voorscreve soldaten een
stock tussen de deur hebben gesteecken ende
alsoo in haer weerwille in huijs gedrongen sijn,
dat de selve soldaten aenstonts eijste rouw
vleijs uijt de cuijp". Adriaen Goes was
daardoor genoodzaakt hen een "ribstuck uijt de
cuijp" te geven, terwijl zij tevens bij hun aftocht nog enkele kledingstukken hadden
meegenomen. Huijbert van Schayck verklaarde
dat die avond zes soldaten op zijn hofstede waren gekomen. Dat "die wilden in sijn huijs
wesen seggende laet ons in wij sullen u huijs
bewaren daer comen noch seven off acht hondert fransoisen aen". Eenmaal binnen eisten de
soldaten eten en bleven zij "bij sijn vuer sitten". Omtrent elf uur eisten zij opnieuw eten
waarna zij waren vertrokken, echter niet zonder
eerst nog bet duifhuis te hebben opengemaakt.
Bij Leendert Vemoy hadden vier soldaten gegeten, gedronken en geslapen "sonder enige
moetwil te bedrijven", maar bij Gijsbert Elisz.
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van Broeckhuysen waren vijf soldaten gekomen "roepende en vloeckende dat (hij) de deur
soude open doen steeckende mette rapieren
door de vensters en glasen". Gijsbert wist echter met een "schootgavell in de hant" zijn deur
te verdedigen waarna zij waren vertrokken.
Weliswaar met medenemen van een "mans
hembd, een vrouwen hembd en een kints hemd
mitsgaders twee oude slaeplaeckens" 76 •
In 1683 lijkt de rust te zijn weergekeerd wanneer Jan Cornelisz. Goes, Gijsbert en Jan
Jansz. in den Engh en Willem Jansz. de Hoge
Roodvoet opnieuw voor drie jaar pachten. Van
pachtschulden is dan geen sprake meer77 •
Besluit
Het onderzoek naar de gebruikers en omwonenden van de Hoge Steenweerd maakte
duidelijk dat gedurende de 17de eeuw een
groep families zich vast ten oosten van de stad
Wijk had gevestigd. Elders in het KrommeRijngebied was dat weliswaar op vee] plaatsen
niet anders, maar het onderzochte gebied
onderscheidde zich door het feit dat de Franse
bezetting in 1672 nauwelijks verandering in de
situatie teweeg bracht. De zeer nauwe farniliebetrekkingen tussen de pachters en
omwonenden van de Hoge Steenweerd zullen
daarbij zeker een rol hebben gespeeld.
De beleningen met de Hoge Steenweerd werden "van nature" bei'nvloed door
farnilieverbanden. Zowel de overgangen van
generatie op generatie als de splitsingen en
samenvoegingen van het leen die zich van 1440
tot 1700 voordeden, zijn grotendeels op farniliebetrekkingen terug te voeren. De regesten
van de akten in de hiemavolgende
bijlage maken dat nog eens extra duidelijk. De
18de-eeuwse leenakten in het archief van het
dornkapittel zullen dit beeld niet tegenspreken.
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Bijlage: (Regesten van) leenakten en andere
bijzonderheden van de Hoge Steenweerd
10-7-1465: Ten overstaan van richter en schepenen van Wijk draagt Jacob Proeys aan Ot van
Tijel, kanunnik ten Dom, t.b.v. van de domdeken en het kapittel van de Dom de eigendom
op van de "Oversten Steenweert" en toebehoren, gelegen te Wijk. Jacob Proeys is dit goed
"te lote gevallen bij den gerechte van Wijck".
(HUA, Domkapittel, 1073-1)
31-10-1467: Jacob Proeys draagt op aan domdeken Johan Proeys een uiterwaard bij Wijk,
geheten "den Steenweert", die hem "te lote gevallen (is) mitten gerecht van Wijck" en onder
de voorwaarde dat de domdeken hem zal belenen en dat na zijn dood de ene he1ft zal komen
op zijn dochter Goda Proeys en de andere helft
op zijn dochter Margrieta Proeys, beiden geprocreeerd bij Heylwich Harmansdr. van
Steenre. (HUA, Domkapittel, 1073-2)

oort zijnde 1 112 jaar pacht van waarschijnijk
de Steenweerd te Wijk. Het bedrag dient ter
betaling van een schuld die Goede Proeys heeft
aan Janna weduwe van Evert de Jongh en
waarvoor zij de Steenweerd tot zekerheid had
gesteld. Janna had voor het Utrechtse gerecht
haar vordering ingevorderd en toegewezen gekregen. Dirck Willemsz verzoekt om een
kwitantie. In de marge de aantekening dat Janna het geld in ontvangst heeft genomen. (HUA,
S.A. Utrecht I, inv.nr. 703-1 , fol. 247vso)
9-4-1518 : Jacob van Koeverden en zijn zoon
Ghij sbert verpachten de halve Hoge Steenweerd aan een niet met naam genoemde
persoon. Peter de Roey, schout en Elis van
Scherpenseel, schepen van Wijk zegelen de akte. (Het zegel van Peter de Roey ontbreekt.
Elis van Scherpenzeel zegelt met een barensteel met vijf hangers vergezeld van zes lelies
(3 ,2,1)) (GA, Coli. HSS, inv.nr. 429, nr. 99)

27-3-1495 : Voor domdeken Ludolph van den
Veen draagt·Gode, dochter van wijlen Jacob
Proys, al haar rechten op de Steenweerd bij
Wijk bij Duurstede op die zij in gemeen bezit
heeft met haar zuster Margriet, vrouw van Henrick van Leeuwenberch. Gode Proys wordt
wederom beleend met de conditie dat na haar
dood de halve Steenweerd zal vererven op haar
nicht Henrick van der Borch, vrouw van Jacob
van Coeverden "en so voortgaen op derselven
geboorte". (GA, Coli. HSS , inv.nr. 429, nr. 32)

1539: Juffrouw van Rutenberch en Gijsbert van
Coeverden eigenaren van "eenen weert sonder
die grote vande mergentaelen vandien te weten". Gebruiker: Jan van Bemrnel. (1600: "nu
eigenaar jor. N. van Elst ende bruyckt Cornelis
van Riebeeck") (HUA, Fin.Inst., inv.nr. 1677,
fol. 92) Zie ook een identieke lijst in het archief van het Stadsbestuur van Wijk bij
Duurstede met een 18de-eeuwse aantekening
over de oppervlakte: 40 morgen. In 1725 verdeeld in 30 morgen (Dirk Wijburgh) en 10
morgen (Cornelis Goes), beiden eigenaar en
gebruiker. (SAKRUH, Stadsbestuur WbD
1300-1810, inv.nr. 367)

15-1-1502: Dirck Willemsz. te Vechten brengt
met toestemrning van Goede Proeys in het
Utrechtse gerecht 15 rijnse gulden min 1 1/2

z.j. (ca. 1539): "Memorie
Int register tot Wijck sal men bevijnden datten
benedensten steenweert moet den bovensten

De helft van Coda Proeys ( 1495-1602)

Transcriptie van akte van verpachting van de halve Hoge Steenweerd d.d. 9-4-1518. Onder aan het zegel van Elis van
Scherpenseel. GA, Coli. HSS, inv.nr. 429, nr. 99

Het Kromme-Rijngebied, 38-3 (2004)

53

steenweert wt wegen ende dat jaerlicx om een
out schilt vande weertsloot aff tot op den Bandijck toe.
So leggen noch inden bovensten steenweert die
joncher Gij sbert van Coevorden ende die joffer
van Rutenberch toebehoort drie mergen lants
ende behoren den heere van Loenen buijten
crijrnnelingen(?) daer Coevorden ende de voornoemde joffer van Rutenberch jaerlicx den
voomoemde heere van Loenen voor betalen,
off zijn pachters vande benedensten Steenweert, die somrne van twaelff gulden, welcke
drie merghen ofte twaelff gulden men leffen
ende affcopen mach mit een ende tsestich outschilden van xlii st tstuck". (SAKRUH,
Stadsgerecht WbD, inv.nr. 42, los blad achterin)
22-5-1562: Voor Johan van der Vecht, domdeken, en het domkapittel en mannen van leen is
gekomen Gerrit van Els "hem seggende naeste
erfgenaem en leenvolger van juffrou Goda
Proeys, wijlen Jacob Proeysen dochter", en
heeft verzocht beleend te worden met de helft
van de Steenweerd bij Wijk bij Duurstede, zoals Gijsbert van Coevorden daarmee beleend
was. Aldus gebeurd. (GA, Coil. HSS , inv.nr.
429, nr. 5)
19-4-1602: Onna van Els, leenvolger van Hilbrandt van Els, wordt door de vice-domdeken
beleend met de helft van een uiterwaard genaamd de Steenweerd. In de marge
aantekeningen die verwijzen naar een octrooi
d.d. 15-6-1616, plechten d.d. 19-5-1617 en 108-1619 (16-3-1650 getransporteerd en
19-6-1660 ge1ost) en belening d.d. 21-9-1619.
N.B. Dezelfde dag wordt Onna van Els met
"de andere he1ft" beleend. (HUA, Domkapittel,
inv.nr. 1068-2, fol. 1.)
De helft van Margriet Proeys (1508-1602)
St. Blasiusdag 1508: Henrick van Leeuwenberch en Margriet Jacob Proeysdr regelen
samen met hun kinderen hoe hun goederen
moeten vererven. Zoon Jacob ontvangt de helft
van de Steenweerd en uit de andere helft een
jaarlijkse rente van 10 gulden minus een oort.
Zoon Merten behoudt zijn lijftocht aan deze
rente. (HUA, Bewaarde Archieven 2e afd.,
inv.nr. 2201)
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14-8-1562: In een codicil behorend bij haar
testament van 11-8-1562 legateert Agnes van
Leeuwenberch weduwe van Steven van Ruijtenberch de kinderen van Gerrit van Els (de
oude) haar helft van de Steenweerd. Gerrit van
Els bezit zelf de andere helft en uit deze he1ft
heeft Agnes een jaarlijkse rente van 10 gulden
minus een oort. De kinderen mogen de helft
niet verkopen en mochten zij geen wettige nakomelingen hebben dan dient de helft te
vererven op de kinderen van Hilbrandt van Els.
(HUA, Bewaarde Archieven 2e afd., inv.nr.
2200)
14-12-1562: Domdeken Johan van den Vecht
beleent Johan van Renes van Mourmont, Adriaen van Ysendoern en rnr. Gislain Scrijvers,
griffier van het Hof van Utrecht, als executeurs
van het testament van Agnes Henrick van
Leeuwenberchsdr. , met de helft van de Steweerd buiten Wijk78 • (HUA, Domkapittel,
inv.nr. 107 4-1)
21-4-1582: Hi1brandt van Els (gehuwd met
Eva van Camphuysen) en zijn broer Gerrit van
Els de jonge (gehuwd met Anna van Haus)
sluiten een overeenkomst over de verdeling
van hun (erf)goederen. Hilbrandt krijgt het
aandeel in de Steenweerd dat "jofr. Ruitenberch" aan Gerrit heeft gelegateerd. Hierbij
waren aanwezig en hebben toestemrning verleend Gerrit van Els de oude (weduwnaar van
Elisabeth van Lawick), Giesbert van Els, Wolter van Els, Jacob van Ardt gehuwd met Sophie
van Els en de ongehuwde joffers Arndt, Anna
en Mechteld van Els. (GA, Coli. HSS, inv.nr.
429, nr. 168)
25 -5-1593 : Hilbrandt van Els wonend te OudZevenaar (Kleef) verklaart dat zijn zwager
George Bevelant in Utrecht 200 gulden zal
ontvangen om die "te employeren in sijn nootlycke geschaften", mits Comelis van Riebeeck
zich borg stelt. Voor diens vrijwaring verbindt
Hilbrandt van Els de huurpenningen uit zijn
"bauwinge" de Hoge Steenweerd, die Comelis
van Riebeeck "petri" 1594 wederom in huur
heeft genomen. George Bevelant compareert
mede en verklaart Hilbrandt van Els schadeloos te houden voor diens borgtocht en
verbindt daarvoor het gedeelte van de Hoge
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Steenweerd dat hij door zijn huwelijk heeft
verworven. Hij gaat akkoord met de vrijwaring
van Cornelis van Riebeeck. (SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv.nr. 69)
19-4-1602: Onna van Els wordt beleend met
"de andere helft" van de Hoge Steenweerd.
(HUA, Domkapittel, inv.nr. 1068-2, fol. 1.)
De helft van Gada Proeys en "de helft van de
andere helft" (1602-1700)
tussen 1605 en 1609: Voor Alter Knipping, heer
tot Heijen en drost in de Liemers, en Henrick
van der Hoeven, leenmannen van de hertog van
Cleef, draagt Amolda van Els, geassisteerd met
Gerhard von Aerde, "den hogester waerdt bij
Wijck te Duerstede" over aan haar neef Onna
van Els 79 • (GA, Coli. HSS, inv.nr. 429, nr. 73,
16)
15-6-1616: Onna van Els verkrijgt octrooi om
per testament over het leengoed te beschikken.
(HUA, Domkapittel, inv.nr. 1068-2, fol. 3vso-4)
19-5-1617: Cornelis Jacobsz. van Eyndoven,
wonend te Wijk, gemachtigd door Onna van
Els, wonend in de Liemers (Kleef), bezwaart
de Hoge Steenweerd met een jaar1ijkse rente
van 50 gulden (te lossen met 800 gulden) t.b.v.
Huybert Gerritsz. van Eyndoven. Cornelis Jacobsz. van Eyndoven is gebruiker van het goed.
(HUA, Domkapittel, inv.nr. 1068-2, fol. 6)
10-8-1619: Onna van Els stelt de Hoge Steenweerd tot zekerheid voor een jaarlijkse rente
van 111 gulden (te lossen met 1850 gulden, die
hij volgens akte gedateerd 3-8-1619 voor
ambtman van de Overbetuwe verleden van zijn
zusters (= schoonzusters) heeft ontvangen)
t.b.v. Francois La Meer, luitenant van ritmeester Sterckenburch gehuwd met Anna
Dutrieucx, Catharina Dutrieucx, weduwe van
Rodolph Spiering van Well, in Ieven drossaard
en dijkgraaf van Heusden en Tobias Iddekinga
gehuwd met Judith Dutrieucx. In de marge een
aantekening met verwijzing naar het transport
van de plecht d.d. 16-3-1650 en de lossing 80 •
(HUA, Domkapittel, inv.nr. 1068-2, fol. 9110)
12-7-1624: Catharina Dutrieucx weduwe van
Rudolf Spiering van Wellegateert (o.a.) Willem
en Ferdinand La Meer, kinderen van haar zuster
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Anna Dutrieucx bij Francois La Meer, 925 gulden waarvoor de Steenweerd gehypotheekeerd
is. (HUA, Not.Arch.Ut, inv.nr. U005a003)
30-5-1637: Onna van Els lijftocht zijn vrouw
Helena Smullen aan de Hoge Steenweerd. Hij
heeft 5-6-1636 octrooi van de domdeken verkregen. De Hoge Steenweerd wordt
omschreven als gelegen op de Duynen en groot
ca. 28 morgen. Hij benoemt David, Hilbrandt,
Claes en Margareta van Udeshum, kinderen van
Johan van Udeshum en Wilhelma van Els, tot
erfgenamen. De Hoge Steenweerd dient na expiratie van de lijftocht door hen in gelijke delen
genoten te worden. Wanneer de kinderen zonder wettige nakomelingen overlijden dan zal
het leengoed vererven op de wettige erfgenamen. (SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv.nr. 50,
fol. 174-175)
1-11-1646: Onna van Els tot de Leemkuyl regelt in zijn testament (o.a.) dat de Steenweerd
na zijn dood verkocht moet worden en dat zijn
vrouw voor de waarde van haar lijftocht voldaan moet worden. Hij benoemt tot erfgenamen
Hilbrandt (krijgt het huis de Leemkuyl), Nicolaus en Margriet van Udesheim, kinderen van
zijn zuster Wilhelma van Elsen Johan van
Udesheim. In de marge een aantekening dat het
testament op 10-2-1650 in bijzijn van alle erfgenamen is geopend.(GA, Coli. HSS, inv.nr.
429, nr. 12)
21 -9-1648 : Hilbrandt van Udesheim, leenvolger
van Onna van Els, wordt door de domdeken beleend met de helft van de Steenweerd. In de
marge aantekeningen die verwijzen naar een
transport van een plecht d.d. 16-3-1650 (Iossing
19-6-1666), vestiging van een plecht d.d. 21-51660 (Iossing 12-8-1682) en belening d.d.
26-7-1664. (HUA, Domkapittel, inv.nr. 1068-2,
fol. 25-25vso)
16-3-1650: Dirck de Romare, notaris te Wijk
bij Duurstede, gemachtigd door Anna
Deutrieucx weduwe van Franchois Le Meer
voor zichzelve en als universele erfgename van
Catharina Deutrieucx weduwe van Rodolph
Spiering van Well en ook erfgename van Judith
Deutrieucx in leven huisvrouw van Tobias
Iddekinga, transporteert op Dirck de Bie koop55

man van lakenen binnen Wijk, de rentebrief van
1850 gulden. In de marge: 19-6-1666 Dirck de
By bekend het kapitaal en de rente van Quirijn
Vermeulen, schepen te Wijk, ontvangen te hebben en consenteert in de cassatie. w.g. Dierck de
Bije. (HUA, Domkapittel, inv.m. 1068-2, fol.
29vso)
21-5-1660: jor. Hilbrandt van Udeshem, wonend
te Oud-Zevenaar, vestigt t.b.v. Maria van Dijck
douairiere Thomas Pithan in Ieven kapitein van
een compagnie voetknechten en commandeur
van het land van Casant, een jaarlijkse losrente
van 30 gulden (te lossen met 500 gulden) op
een "huysinge, bauw, bakhuis, berch, boomgaard, bouw- en weilanden" die hij heeft
buitendijks in het gerecht van Wijk in de Koornweerd aan de Overdijk groot tezamen ca. 30
morgen genaamd de Steenweerd, om daaraan de
rente te mogen vorderen van de pacht. In de
marge: 12-8-1682 Dirck Wijborch wegens zijn
moeder Cornelia van Ommeren weduwe van
burgemeester Quirijn Vermeulen als eigenaar
van het hypotheek en de orginele plecht, heeft
kwitanties van 150 gulden en van 350 gulden Iaten zien en verzoekt de plecht te casseren.
(HUA, Domkapittel, inv.m. 1068-2, fol. 37vso38vso)
16-6-1664: Voor vicedomdeken is gekomen Hilbrandt van Udeshum "hem seggende te wesen
rechte leenvolger van Omma van Elst" en heeft
verzocht beleend te worden met "de andere
helft" van de uiterwaard gelegen buiten Wijk
genaamd de Steenweerd. Aldus geschiedt. In de
marge een aantekening die verwijst naar de belening d.d. 26-7-1664. (HUA, Domkapittel,
inv.m. 1068-2, fol. 40vso)
26-7-1664: Voor vicedomdeken draagt Hilbrandt
van Udesheirn als rechte leenvolger van Omma
van Elst de helft van de uiterwaard buiten Wijk
genaamd de Steenweerd op. Quirijn Vermeulen,
borger en wijnkoper te Wijk bij Duurstede
wordt beleend. In de marge een aantekening die
verwijst naar de belening d.d. 25-6-1681. (HUA,
Domkapittel, inv.m. 1068-2, fol. 41)
26-7-1664: Voor vicedomdeken draagt Hilbrandt
van Udesheim als rechte leenvolger van Omma
van Elst de helft van de andere helft van de
uiterweerd buiten Wijk genaamd de Steenweerd
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op, waarmee hij 10-6-1664 beleend is, waarvan
de wederhelft door Elisabeth de Goyer te leen
wordt gehouden. Quirijn Vermeulen wordt beleend. In de marge een aantekening die verwijst
naar de belening d.d. 25-6-1681.
(HUA, Domkapittel, inv.m. 1068-2, fol. 41 vso)
Opvolgende akte: 25-7-1664: Quirijn Vermeulen wijnkoper alhier verklaart gekocht te hebben
van Hilbrandt van Udesheim tot de Leemkuijll
ca. 28 morgen en huij singe, hofstat gepoot en
getimmer, bergh en schuijr en duijfhuijs buiten
Wijk, beneden de Duijnen vanouds genaamd de
Hoge Steenweerd, te verheergewaden met een
pond was. De koopsom van 4150 gulden vermeerderd met 2350 gulden daarop t.b.v. diverse
personen gevestigd en op de last van 25 st jaarlijks voor een uitweg daarop gevestigd. De 40e
penning is ontvangen door de onderschreve collator te Wijk w.g.
J. van Sandijck. (HUA, Domkapittel,
inv.m. 1068-2, fol. 42)
25-6-1681: Voor domdeken is gecompareerd
Hendrick van Breugel, ordinaris bode van Wijk
op Utrecht, gemachtigd door Cornelia van Ommeren weduwe van Quirijn Vermeulen in Ieven
oudburgemeester van Wijk (volgens procuratie
voor Arnoldus van Ossenberch notaris te Wijk
d.d. 24-6-1681 gepasseerd) en verzoekt wegens
overlijden van Quirijn Vermeulen beleend te
worden met de helft van de uiterweerd buiten
Wijk genaamd de Steenweerd waarmee haar
man zaliger 26-7-1664 werd beleend, zoals Cornelia van Ommeren bij maakgescheid d.d.
18-ll-1680 toebedeeld is. Aldus geschiedt. In
de marge aantekeningen die verwijzen naar de
Iossing van een plecht d.d. 12-8-1682 en de belening d.d. 3-4-1700. (HUA, Domkapittel,
inv.m. 1068-2, fol. 46-46vso)
25-6-1681: Als voren, betreffende "de andere
helft van de wtterweerd buijten Wijck" genaamd
de Steenweerd. (Opvolgende akte een kopie van
de procuratie) (HUA, Domkapittel, inv.m. 10682, fol. 46vso-47)
3-4-1700: Is gecompareerd Dirck Wijburch en
verzoekt wegens overlijden van zijn moeder
Cornelia van Ommeren weduwe van Quirijn
Vermeulen beleend te worden met helft van de
Steenweerd. Aldus geschiedt. In de marge een
verwijzing naar een belening d.d. 6-7-1716.
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(HUA, Domkapittel, inv.nr. 1068-2, fol. 56)
3-4-1700: Als voren, betreffende de "wederhelft
van sekere wtterwaard genaamd de Steenweerd".
(HUA, Domkapittel, inv.nr. 1068-2, fol. 56vso)
De helft van de helft (een zesde en een vierde
van een zesde van de helft en zes morgen in de
helft) (1602-1696)
6-12-1617: Mechteld van Els verkrijgt van de
domdeken octrooi om per testament te beschikken over het haar door juffrouw van
Leeuwenberch gemaakte dee! van de Steenweerd. (HUA, Domkapittel, inv.nr. 1068-2, fol.
7vso-8)
29-7-1 618: Mechtelt van Els geassisteerd met
haar man Gij sbert van Beest regelt per testament dat het aan haar door Agnes van
Leeuwenberch gelegateerde deel van de Steenweerd zal vererven op haar zusters Aemt en
Anna van Els en na hun dood op de k.inderen
van Anna van Els bij Alexander van Udesheim.
(SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv.nr. 49, fol.
207vso)
23-1-1621: Aemdt van Hornhoven, secretaris
van Wijk, gemachtigd door Gerhardt van Ardt,
oudste zoon van zaliger Sophia van Els genaamd van Bevelandt, oudste dochter van
Gerardt van Els en mede erfgename van Agnes
van Leeuwenberg wordt beleend met het zesde
dee! en het vierde deel van een zesde dee! van
de helft van de Steenweerd, hem aangekomen
door overlijden van zijn moeder. (HUA, Domkapittel, inv.nr. 1068-2, fol. 8-8vso)
Opvolgende akte van gelijke datum: Aerndt van
Hornhoven draagt namens Gerhardt van Ardt
het genoemde dee! van de Steenweerd op aan
de domdeken waama Joryen van Bevelandt
wordt beleend. Deze draagt vervolgens hetzelfde deel op waarna Cornelis Jacobsz. van
Eyndhoven wordt beleend. (HUA, Domkapittel,
inv.nr. 1068-2, fol. 10vso-12vso)
21-5-1624: Gisbert van Beest en Mechtelt van
Els echtelieden verklaren ten overstaan van de
domdeken dat zij heden voor het gerecht van
Utrecht op Cornelis Jacobsz., wonend Achter
Twijstraat te Utrecht, de helft van een huis,
hof, getimmer en "twee cameren" aldaar geHet Kromme-Rijngebied, 38-3 (2004)

transporteerd hebben. Voor de vrijwaring van
de ongelden en andere lasten die op dit goed
zouden kunnen rusten verlenen zij ten bedrage
van 450 gulden hypotheek op een zesde dee!
van de helft van de Steenweerd.
(HUA, Domkapittel, inv.nr. 1068-2, fol. 13)
15-8-1628: Comelis Jacobsz. van Eijndoven,
gemachtigd door Mechtelt van Els weduwe
van Gijsbert van Beest, laat voor het gerecht
van Wijk bij Duurstede vastleggen dat het door
Agnes van Leeuwenberch aan haar vermaakte
dee! van de Steenweerd na haar dood zal vererven op Margareta van Udeschem, haar broeders
(=schoonbroer Alexander van Udesheim) dochter. Zij heeft 6-1 2-1617 octrooi verkregen van
de domdeken. Er wordt verwezen naar het
testament van 29-7-1618 (SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv.nr. 50, fol. 28vso-29)
28-11 -1 629: Cornelis Jacobsz. van Eyndoven
draagt op aan domdeken Johan van Reede,
heer van Renswoude, het zesde dee! en een
vierde dee! van een zesde dee! van de helft van
de Steenweerd. Jan Aertsz. in den Eng wordt
vervolgens met deze delen beleend. In de marge: 2-2-1630 hierop gevestigd een jaarlijkse
losrente van 22 gulden (te lossen met 400 gulden) t.b.v. Nicolaas van Borculo en Anna van
Roswey echtelieden t.b.v. Maurits van Steenwijk haar zoon en 2-2-1633 een jaarlijkse
losrente van 25 gulden (te lossen met 400 gulden) t.b.v. Frans van Bijhen; 16-9-1651 beide
renten afgekocht; 29-11-1657 Jan Jansz in den
Eng beleend. (HUA, Domkapittel, inv.nr. 10682, fol. 14-14vso. Zie ook idem, inv.nr. 1074-2
(8- 12-1629))
14-7-1651: Voor vicedomdeken draagt Hilbrandt
van Udesheim op ca. 6 morgen in de helft van
een uiterwaard genaamd de Steenweerd te
Wijk. Jan Aertsz. in den Eng wordt vervolgens
beleend. In de marge aantekeningen die verwijzen naar verlening van octrooi d.d. 16-7-1651,
vestiging van plechten d.d. 27-8-1651 en 5-11652 (lossingen d.d. 6-11-1660) en belening
d.d. 29-11-1657. (HUA, Domkapittel, inv.nr.
1068-2, fol. 30. Zie ook idem, inv.nr. 1074-3)
26-7-1651: Alexander van Lamsweerde, vicedomdeken, verleent Jan Aertsz. in den Eng
octrooi om per testament over de goederen die
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hij van hem te leen houdt te disponeren. (HUA,
Domkapittel, inv.nr. 1068-2, fol. 30vso-31)
27-8-1651: Jan Aertsz. in den Eng vestigt t.b.v.
Johan Bor, rentmeester van het Cecilien convent t.b.v. het convent een jaarlijkse losrente
van 165 gulden (te lossen met 3000 gulden) op
omtrent 10 morgen, zo wei- als bouwland genaamd de Steenweerd te Wijk, waarmee hij
28-12-1629 en 14-7-1651 beleend is. In de
marge: 6-11-1660 compareert Cornelis de Goyer, medisch doctor, het recht hebbend van het
Cecilien convent, en vertoont kwitanie van
3000 gulden en de verschenen rente gedateerd
2-11-1660, getekend door heer Merkerck rentmeester van het convent en verzoekt de plecht
te casseren. (HUA, Domkapittel, inv.nr. 1068-2,
fol. 31 vso-32)
5-1-1652: Jan Aertsz. in den Eng verklaart een
jaarlijkse losrente van 55 gulden (te Iossen met
1000 gulden) schuldig te zijn aan Cornelis de
Goyer, medisch doctor, en verleent hypotheek
op 10 morgen genaamd de Steenweerd, waarmee hij 28-11-1629 en 14-7-1651 beleend is. In
de marge: 6-11-1660 Cornelis de Goyer is voldaan voor de hoofdsom en rente en consenteert
in cassatie van de p1echt. (HUA, Domkapittel,
inv.nr. 1068-2, fol. 32vso-33)
29-11-1657: Voor domdeken draagt Dirck Cornelisz. van de Wetering, burger te Utrecht,
gemachtigde door Jan Aertsz. in den Eng op ca.
zes morgen in de helft van een uiterwaard genaamd de Steenweerd te Wijk. Jan Jansz. in den
Engh wordt beleend. In de marge een aantekening met verwijzing naar de belening d.d.
22-10-1660. (HUA, Domkapittel, inv.nr. 10682, fol. 35vso-36)
29-11-1657: Als voren, betreffende het zesde
dee! en een vierde van een zesde dee! van de
helft van een weerd buiten Wijk geheten den
Steenweerd. Opvolgende akte: de procuratie
van Jan Aertsz. in den Engh op Dirck Cornelisz. van de Wetering d.d. 24-8-1 657, verleden
voor notaris Jacob van Bijler te Wijk. (HUA,
Dornkapittel, inv.nr. 1068-2, fol. 36vso-37)
22-10-1660: Voor vicedomdeken is gecompareerd Corne1is de Goyer, medisch doctor, en
heeft verklaard per decreet van het Hof van UtHet Kromme-Rijngebied, 38-3 (2004)

recht gekocht te hebben ca. 6 morgen in de
helft van een uiterweerd genaamd de Steenweerd te Wijk en toebehoren, waarmee Jan
Aertsz. in den Eng was beleend, en draagt deze
op met verzoek Elisabeth de Goyer te belenen.
Aldus geschiedt. Cornelis de Goyer doet voor
zijn dochter Elisabeth de eed. In de marge aantekeningen die verwijzen naar Iossing van twee
plechten d.d. 6-11-1 660 en naar de belening
van 2-9-1665 . (HUA, Domkapittel, inv.nr.
1968-2, fol. 38vso-39vso)
22-10-1660: AIs voren, betreffende het zesde
dee! en het vierde van een zesde dee! van de
helft van de Steenweerd. (HUA, Dornkapittel,
inv.nr. 1068-2, fol. 39vso-40)
2-9-1665 : Vicedeken van de dom verklaart dat
hij wegens overlijden van Elisabeth de Goyer
beleend heeft rnr. Cornelis de Goyer, medisch
doctor en raad in de vroedschap van Utrecht,
met het zesde dee! en het vierde dee1 van een
zesde van de helft van de Steenweerd en toebehoren, hem door overlijden van Elisabeth de
Goyer zijn aanbesorven. In de marge een aantekening die verwijst naar de belening d.d.
4-11-1696. (HUA, Domkapittel, inv.nr. 1068-2,
fol. 42-42vso)
2-9-1 665: Als voren, betreffende 6 morgen in
de helft van de Steenweerd. (HUA, Domkapittel, inv.nr. 1068-2, fol. 42vso-43)
19-6-1690: Johan de Goyer dornheer te OudMunster verpacht voor tweemaal vijf jaar 10
morgen bouw- en weiland te Wijk genaamd de
Steenweerd aan Willem Jansz. Willem Jansz.
pachtte reeds eerder. (HUA, Not.arch.Ut.,
inv.nr. U 112a001) Zie ook 22-5-1720: de executeurs van het testament van Johan de Goyer
verpachten 7 morgen bouwland en 3 morgen
weiland buitendijks genaamd de Steenweerd
aan Gerrit Willemsz. van Doorn aan de Amerongense dijk. (HUA, Not.Arch.Ut. , inv.nr.
U127a014)
4-11-1696: Voor domdeken en kapittel is gecompareerd Cornelis Knoop, koopman in
wijnen te Utrecht, gemachtigd door Catharina
de Goyer (procuratie voor notaris Dirck Woertman te Utrecht d.d. 26-10-1696 gepasseerd),
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verzoekt wegens overlijden van Johan de Goyer (in de marge: "waarschijnlijker Comelis als
sijnde dese en niet Johan t laatst daarmede ver1ijd geweest") in Ieven kanunnik in
Oud-Munster, te belenen Catharina de Goyer,
diens zuster, zijnde naaste leenvo1gster met 6
morgen in de helft van een uiterwaard genaamd de Steenweerd te Wijk. Aldus
geschiedt. In de marge een aantekening die
verwijst naar de belening d.d. 10-4-1723.
(HUA, Dornkapittel, inv.nr. 1068-2, fol. 52)
4-11-1696: Als voren, betreffende het zesde
dee! en het vierde dee! van een zesde dee! van
de helft van de Steenweerd. (HUA, Dornkapitte1, inv.nr. 1068-2, fol. 52 vso)

C.A . van Burik doet genealogisch-historisch
onderzoek aan weerszijden van de Nederrijn
en Lek. 16de- en 17de-eeuws Wijk bij Duurstede heeft zijn bijzondere belangstelling,
wat in zijn publicaties tot uitdrukking komt.
No ten:
I. J.C Kort, "Repertorium op de lenen van de deken van

2.

3.
4.
5.

6.
7.

de Domkerk te Utrecht 1422-1648", De Ned. Leeuw
11 2 (1995), kol. 79-83.
Gelders Archief (GA), Collectie Handschriften (HSS),
inv.nr. 429, sub voce "Inventaris archief Leemkuyl te
Oud-Zevenaar" (Fotokopieen uit de collectie Van
Spaen, Hoge Raad van Adel).
Het betreft de aktenrs. 5, 12, 32, 73, 99 en 168.
Het Utrechts Archief (HUA), Domkapittel, inv.nr.
1068-2.
Het betreft de Duinen aan de Wijkse kant. De gelijknamige opstallen direct over de grens in Amerongen
stonden hier los van. Deze werden eind 16de eeuw bewoond door jonkers Van Zuilen van Natewisch.
(C.A. van Burik, "Vermuer "een kwartier dat hardnekkig verzwegen wordt"", Liber amicorum W.A. Wijburg
(De Ned. Leeuw 118 [200 I]), kol. 111-125, ald. kol. 120.
HUA, Stevensabdij te Oudwijk, inv.nr. 1229, 10-61402 (oud inv.nr. 1040).
J.J.S. Sloet en J.S. van Veen (ed.), " Register op de
leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen", dl. "Leenen buiten Gelderland
(uitheemsche leenen)", Amhem 1912, p. 2-3. De Steenweerd komt voor in de rekeningen van de rentmeester
van Culemborg (C.A. van Burik en M.S.F. Kemp, "Het
Wijkse geslacht Smeets - Van Coddenoerde - Van
Schuylenburch en de relatie met het geadelde geslacht
Van Schuylenburch", le dee!, De Ned. Leeuw 121 (2004).
kol. 137-176, ald. kol. 154.) Zie ook de inventaris van het
archief van de heren en graven van Culemborg.
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8. Zoals de Poelsweerd waarschijnlijk zijn naam aan
Johan van Poe! te danken heeft. (J.C. Kort, "Repertorium op de lenen van Gaasbeek", Hi storische reeks
Kromme-Rijngebied 6, Hilversum 2001, p. 197) In de
bronnen zijn geen aanwijzingen gevonden dat zich
steenbakkerijen op de Hoge en Lage Steenweerd bevonden, wat de veronderstelling versterkt.
9. De omvang van de Lage Steenweerd werd in de 18de
eeuw op 42 morgen gesteld. SAKRUH, Stadsbestuur
1300-1810, inv.nr. 367.
I 0. Kort (200 I), p. 199. De omschrijving van het leen suggereert dat de halve of Lage Steenweerd slechts uit
vier morgen land bestond. Aileen bij de eerste belening
in 1440 was evenwel sprake van vier morgen "in den
steenweert". Vanaf 1460 spreken de leenakten steeds
over de halve of Lage Steenweerd waar Jacob Proeys
het "wederdell" van toebehoort. De conclusie lijkt
daarom gewettigd dat Frederick van Steenre tussen
1440 en 1460 de Lage Steenweerd minus vier morgen
aan de heer van Gaasbeek heeft opgedragen en dat
sindsdien de gehele Lage Steenweerd in het leen was
begrepen.
II . A.J. Maris, "Repertorium op de Stichtse leenprotocollen uit het landsheerlijke tijdvak", I. " De Nederstichtse
leenacten (1394-1581)", 's-Gravenhage 1956, p. 420421 (Leemkolk) en p. 57-58 (Vechten); Kort (2001),
p. 80 (Rijnesteyn), p. 82 (12 morgen Cotherveld),
p. 100-10 I (Nederlangbroek), p. I 14 (Overlangbroek),
p. 174 (acht morgen op het Leuterveld); E.B.F.F. Witter! van Hoogland. "Bijdragen tot de geschiedenis der
Utrechtse Ridderhofsteden en Heerlijkheden", dl. II,
's-Gravenhage 1912, p. 68 (Nieuw-Amelisweerd/
Groenewoude).
12. Gegevens Steenre/van Groesbeec ontleend aan:
HUA , Coli. Bucheii-Booth, inv.nr. 171 , p. 670;
Witter! van Hoogland, di.II, p. 90-91.
13. Gegevens Proeys/Van Steenre ontleend aan: HUA,
Coli. Bucheii-Booth, inv.nr. 176, p. 1113 en 11 32;
HUA, Coli. Attevelt, inv.nr. 290; Witter! van Hoogland ,
dl. II , p. 68-70.
14. Hoewel de Hoge Steenweerd zelf tot aan de dijk reikte
was dit recht van overpad waarschijnlijk nodig omdat
maar enkele dijkopgangen , zogenoemde damstegen,
aanwezig waren . Vriendelijke mededeling dr. A.A.B.
van Bemmel.
15. De andere helft vererfde in 1562 eveneens op het geslacht Van Els.
16. Gegevens De Wael van Vronesteyn ontleend aan:
Maris, p. 154; HUA, Coli. Buchell-Booth, inv.nr. 172,
p. 728.
17. Gegevens Vander Burch/Proeys!Van Coeverden!Van
der Burch ontleend aan: Witter! van Hoogland, dl. II,
p. 69; HUA, Coli. Bucheli-Booth, inv.nr. 176 (p. 1113
en 1132); HUA, Coli. Atteveld, inv.nr. 105.
18. Gegevens Van Els c.s. ontleend aan: HUA, Coli. Atteveld, inv.nr. 105; GA, Hof van Gelre, inv.nr. 6203 en
6233 (24-4-1563); A.P. van Schilfgaarde, "Register op
de leenen van het huis Bergh", Arnhem 1929.
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19. Wittert van Hoogland noemt haar dochter van Jan van
Camphuysen en Johanna van Bronckhorst, vrouwe van
de Leemkuyl (Wittert van Hoogland, dl. II , p. 76).
20. Gegevens Van ElsNan Camphuysen ontleend aan:
Wittert van Hoogland, dl. II, p.75-76; GA , Coil. HSS ,
inv.nr. 429, nr. 43.
21. HUA, Bewaarde Archieven 2e afd. , inv.nr. 220 I (St.
Blasiusdag).
22. Verg. C. Dekker, Het Kramme Rijngebied in de
Middeleeuwen. Een institutioneel-geografische studie,
Zutphen 1983, p. 210.
23. Wittert van Hoogland, dl. 2, p. 73; HUA, Kapittel OudMunster, inv.nr. 1848, fol. l4vso. Na overlijden van
Agnes van Leeuwenberch werd Willem van Braeckel
inderdaad in 1562 met Amelisweerd beleend. Conform
de clausule in het codicil van Agnes van Leeuwenberch verkreeg Gerrit van Els ' oudste zoon Hilbrandt
van Els in 1569 Amelisweerd die het leen vervolgens
in 1583 overdroeg aan Aelbrecht van Leeuwen. (HUA,
Kapittel Oud-Munster, inv.nr. 1846-2, fol. 146-146vso,
29-10-1583).
24. GA, Hof van Gelre, inv.nrs. 6203 en 6233 (24-4-1563).
25 . Zie voor Albert van Leeuwenberch en Amelisweerd
ook Dekker, p. 573.
26. Gegevens Van Leeuwenberch/Proeys ontleend aan:
HUA, Coli. Buchell-Booth, inv.nr. 171 , p. 648-649;
Wittert van Hoogland, dl. II, p. 70-71; Dekker, p. 434435.
27. Wellicht had deze ovemame op een of andere manier
al eerder zijn beslag gekregen waardoor de eerder genoemde belening op 19 april 1602 van Onna van Els
met "de andere helft" betrekking zou kunnen hebben
op de "helft van de andere helft" .
28. Gegevens Van UdesheimNan Els ontleend aan: GA,
Coli. HSS, inv.nr. 429; K. Niederau, "Het adellijke geslacht Van Rietraeth", De Ned. Leeuw Ill (1994), kol.
315-319, ald. kol. 319
29. Gegevens Wijborgh!Van Ommeren ontleend aan J.G.
Smit, "Het regentengeslacht Wijborgh te Wijk bij Duurstede en Amersfoort", Liber amicorum W.A. Wijburg
(De Ned. Leeuw 118 (2001)), kol. 32-50, ald. kol. 42.
30. In de 18de eeuw lijkt dit wei het geva1 te zijn. In 1725
is Dirk Wijburgh eigenaar en gebruiker van 30 morgen
en Camelis Goes eigenaar en gebruiker van 10 morgen. (SAKRUH, Archief Stadsbestuur 1300-1810,
inv.nr. 367) In 1690 en 1720 worden deze 10 morgen
apart verhuurd. In 1720 verdeeld in 7 morgen bouwland en 3 morgen weiland.
31. SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv.nr. 51 , fol. 140vso
(24 maart).
32. Misschien liet hij het er op aankomen want in augustus
I659 kocht hij 24 morgen land op het Leuterveld (SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv.nr. 52, fol. 246vso-247
[ 19-8-1659]).
33. HUA, Hofvan Ut. , inv.nr. 229-3 (10-10-1659).
34. HUA, Hof van Ut., inv.nr. 233-2 (5-7 en 18-10).
35. HUA, Hof van Ut. , inv.nr. 154-4, grate rol , 2e "quoy",
"Cock" (4 april).
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36. Dolly Verheijen-Vernooij , "Het geslacht Vemo(o)ij.
Een familie uit Wijk bij Duurstede", Blade! 1999; Tom
Vernooij en Bart Vernooij , "Van Vemoij tot Vernooij,
De stamboom van de Werkhovense tak van de familie
Vernooij van de 17e tot de 20e eeuw", Cu lemborg
2002. Zie ook Kees van Schaik, "De Werkhovense familie Vernooij", Het Kromme-Rijngebied 2003, p.
15-23.
37. HUA, Huis Amerongen , inv.nr. 1177, fol. 32vso.
Vriendelijke mededeling dr. M.S.F. Kemp.
38. HUA, Hof van Ut. , inv.nr. 154-2, "eyschen"
(13 november).
39. SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv.nr. 46, fo l. 104vso105.
40. SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv.nr. 77 (13 januari).
Zie voor deze kwestie ook HUA , Not.Arch.Ut. , inv.nr.
U036a003 (17-6-1647).
41. HUA, Not.Arch.Ut. , inv.nr. U036a003 (17-6-1647).
42. SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv.nr. 52, fol. 60
(31-5-1653).
43. SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv.nr. 12 (2-7- 166 1).
44. Kort (200 1), p. 199.
45. SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv.nr. 69 ( 19-2-1605).
46. Gegevens Vernoy c.s. ontleend aan: SAKRUH,
Stadsgerecht WbD, inv.nrs. 46 29-7-1590, 28-2-1593,
14-9-1593, 2-11-1586; 45 12-2-1578; W.A. Wijburgjr. ,
"Vernoy" (antwoord), De Ned. Leeuw 74 (1957), kol.
421-424; M.S.F. Kemp, Van Wolfswinckel (Korte
mededelingen), De Ned. Leeuw I 04 (1987),
kol. 170-173, ald. kol. I 72.
47. Jan van Riebeeck, zijn voor- en nageslacht, uitgave
van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor
Geslacht- en Wapenkunde, 's-Gravenhage 1952.
48. Gegevens Riebeeck/Van Eyndoven ontleend aan:
Jan van Riebeeck, zijn voor- en nageslacht; SAKRUH,
Stadsgerecht WbD, inv.nr. 46, fol. 27vso ( I 1-10-1585);
HUA, S.A. Utrecht II, inv.nr. 3295 (5-10- 1647); HUA ,
Hof van Ut. , inv.nr. 252-6 1 (dossier C42); C. A. van
Burik, "De oudere generaties Vosch (Vosch van
Avesaet) te Wijk bij Duurstede", Gens Nostra 45
(1990), p. 553-558, ald . p. 555.
49. HUA, Hof van Ut. , inv.nr. 233-2 (22-11-1606).
50. SAKRUH, StadsarchiefWbD 1300-1810, inv.nr. 51
AlB (31-8) Dit land behoorde aan een vicarie waarover
de magistraat na het overlijden van mr. Dirck Rataller
de beschikking had gekregen.
51. SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv.nr. 18, 9-1-1621 en
16-1-1621 en idem, inv.nr. 76 (23- 12-1620).
52. SAKRUH, StadsarchiefWbD 1300-1810, inv.nr. 363
en HUA, S.A. Utrecht II , inv.nr. 3295 (5-I 0-1647).
53. HUA, Not.Arch.Ut., U035a003 (1-7-1 651 en 28-41653).
54. Gegevens Craypoel ontleend aan: HUA, Hof van Ut.,
inv.nrs. 166-21 , dossier 476 (1619) en 233-2 (10-8- 1605).
55. Marritgen wordt bij haar huwelijk vergezeld door haar
zwager Henrick Fransz., kleermaker.
56. Gegevens In den Engh/De Cruyf ontleend aan: HUA,
Hof van Ut. , inv.nr. 166-34, dossier 679 (1628-1629);
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SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv.nrs. 46, fol. 19
(2 1-1-1585) en 49, fol. 246vso (22-1-1620); SAKRUH , Not. Arch.WbD, inv.nr. 2494, (30- 12- 1647).
57. HUA , Klei ne kapittels en kloosters, inv.nr. 129 1.
58. SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv. nr. 50, fol. 78 (2311-163 1) en idem, inv.nr. 52, fol. 68vso-69 (9-2-1 654 ).
59. Jan Jansz. Meys alias Jan Thomasz, gehuwd met
Janettie Lont transporteert 3 1-5- 1689 12/20e dee! van
vier morgen land op het Leuterveld (SAKRUH,
Stadsgerecht WbD, inv.nr. 55, fol. 11 8vso-11 9).
60. SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv.nr. 12 (2-7-1661 ;
9-1 2-1 662).
61. Gegevens Goes c.s. ontleend aan: HUA , Hof van Ut.,
inv. nr. 252-74 (dossier J59); SAKRUH, Stadsgerecht
Wbd, inv.nrs. 18 (2 1-3-161 5), 46, fol. 3vso ( 11-ll1583) en fol. 9 (15-4-1584), 49, fol. 258vso
(29-6-1 620), 50, fo l. 209 (4-4- 1639), 52, fo l. 90vso-9 1
(2 1- 12-1654), 90; SAKRUH, StadsarchiefWbD 130018 10, inv. nr. 363 ; SAKRUH, Ewout en
Elisabethgasthui s, inv.nr. 15 . Cornelis Henricksz. Goes
was een tijdgenoot van Corneli s Jacobsz. Goes en
woonde eveneens aan de Overdijk. Wegens het ontbreken van patroniemen zijn de vermeldingen moeil ijk te
onderscheiden. Claesgen en Adriaen Goes waren wellicht kinderen van Cornelis Henricksz. Goes.
62. HUA, Fin .lnst., inv. nr. 1677; SAKRUH, Ewout en
Elisabethgasthui s, inv.nr. 15.
63. SAKRUH, Ewout en Elisabethgasthuis, inv.nr. 15. Zie
ook SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv. nr. 45, 4-41582 wanneer de gasthui smeesters het land bezwaren
met een losrente.
64. SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv.nr. 51 ( 15-7 -1640).
65. SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv.nr. 52 {19-8-1659).
66. SAKRUH, Stadsbestuur WbD 1300- 18 10, inv.nr. 367.
67 . Kort (2001 ), p. 193. Oorspronkelijk was de Roodvoet
een Gelders leen. (S loet, "Uitheemsche leenen", p. 1
en 2).
68. HUA , Fin.Inst., inv.nr. 1677, fol. 92vso.
69. Kort (2001 ), p. 193.
70. HUA , Not.Arch.Ut. , inv.nr. U02Ia007 (20-3-1639).
7 1. HUA, Not.Arch.Ut. , inv.nr. U02Ib001 , 4-5-1659,
4-2 en 25-2-1 660.
72. HUA, Not.Arch.Ut. , inv.nr. U072a006, fo l. 137
(20-5- 1676).
73. HUA, Not.Arch.Ut., inv.nr. U072a007 ( 18-9- 1678).
Zie voor deze kwestie ook SAKRUH, Stadsgerecht
WbD, inv.nr. 27 (19-9-1678).
74. SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv.nr. 91. (Met vee!
gegevens over de families Vernoy en Romeyn en aanverwanten.) De eerste post betreft misschien de Hoge
Roodvoet en de tweede post mi sschien de Lage Steenweerd.
75. Misschien was dat ook de reden dat de magistraat van
Wijk in de jaren 1665-1666 maatregelen neemt ter extra
verdediging van de stad. (SAKRUH, Arch. Stadsbestuur
WbD 1300-1810, inv.nr. 51 F.) Neveneffecten van de
Tweede Engelse Zeeoorlog (1665-1667) waarin de Republiek was verwikkeld, kunnen e.e.a. hebben veroorzaakt.

Het Kromrne-Rijngebied, 38-3 (2004)

76. SAKRUH, Stadsgerecht WbD, inv. nr. 85.
77. HUA , Not.Arch .Ut., inv.nr. U054a004 (28-4- 1683).
78. Kort noemt Agniet abusievelijk dochter van Hendrik
van Leeuwen (Kort ( 1995), kol. 82).
79. "tuschen 1605 en 1609 also Peter van Aldenbouken
drost in Lymers 1605 en de lesten hertog van Cleve
1609 gestorven is".
80. Kort verwart hier de transportdatum van de rente met
de datum van Ioss ing (Kort (1995), kol. 82).
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VARIA
30 oktober: Landelijke Archievendag
Op zaterdag 30 oktober a.s. bent u de hele dag
tussen 9.00 en 17.00 uur welkom bij het
Streekarchivariaat Kromme-RijngebiedUtrechtse Heuvelrug. De centrale vestiging van
deze archiefdienst is te vinden in het Gemeentehuis van Wijk bij Duurstede aan de Karel de
Grotestraat 30. Deze eerste Landelijke Archievendag is bedoeld om te Iaten zien dat
archieven voor iedereen met belangstelling
voor geschiedenis iets te bieden hebben. Meer
algemene informatie vindt u op de beide websites www.archievendag.nl en www.anno.nl.
In Wijk bij Duurstede wordt speciaal aandacht
besteed aan de gevolgen van de archiefcalamiteit in oktober 2002. Zoals bekend, liep toen
ruim 1000 strekkende meter aan archieven en
collecties uit zeven eeuwen historie onder water door een fout bij het wegpompen van
grondwater tijdens de verbouwing van het gemeentehuis. Over deze catastrofe is in de
raadszaal een tentoonstelling ingericht, waarbij
aan de hand van foto's en originele archiefstukken een overzicht van de ramp, de schade en
het herstel wordt gegeven. Aanwezig zijn ook
medewerkers van de drie bedrijven uit Delft,
Heerhoguwaard en Helmond die momenteel
bezig zijn met het herstel van de archiefstukken. Zij geven u graag tekst en uitleg over hun
aanpak van door water, brand of andere oorzaken beschadigde documenten. Een nagebootste
overstroming geeft u de mogelijkheid om te Iaten zien hoe u zelf zou handelen bij het redden
van natte documenten, boeken, foto's en dergelijke. Wat kunt u het beste doen en wat kunt u
maar beter Iaten wanneer thuis uw boekenkast
of fotoalbums door water of vuur beschadigd
raken? Het wordt u graag verteld en getoond op
30 oktober!
Daarnaast worden er informatiestands ingericht
waar verschillende historische en genealogische verenigingen uit de regio Iaten zien wat zij
allemaal aan activiteiten en producten in huis
hebben. Uiteraard bent u ook welkom op de
nieuwe studiezaal van het streekarchief, waar
medewerkers en vrijwilligers klaar staan om u
wegwijs te maken en uw vragen te beantwoorden. Tenslotte krijgt u de mogelijkheid om te
worden rondgeleid in de na de overstroming
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Door de overstrorning beschadigd archiefstuk (Foto Hoogduin Papierrestaurateur, 2004)

geheel verbouwde archiefbewaarplaats. Voor
nadere informatie over de Landelijke Archievendag kunt u altijd contact opnemen met een
van de medewerkers van het streekarchief: per
e-mail streekarchivariaat@wijkbijduurstede.nl
of per telefoon 0343-595517. Graag tot ziens
op zaterdag 30 oktober in Wijk bij Duurstede!

Ria van der Eerden

Reactie op artikel over bewoners en eigenaren Beverweerd
In het vorige nummer van dit blad publiceerde
Han Harts een imposante 'genealogie' van de
heren en vrouwen van Beverweerd. Met name
de jongste gegevens zijn een welkome aanvulling op de bestaande publicaties over deze
lieden. Immers, van de laatste bewoners was bij
het grote publiek vrijwel niets bekend. Jammer
genoeg staan in het artikel een paar onjuistheden waarbij ik vanuit mijn eigen onderzoek
naar Odijk, Beverweerd en Werkhoven graag
een aantal kanttekeningen plaats:
Leen van de bisschop
Odijk was geen leen van de bisschop van Utrecht (p. 3). Odijk behoorde vanouds toe aan de
bisschop van Keulen en later abdij van Deutz,
die het leen Odijk (in feite het eigendom van
het dorp) overdeed aan de graaf van Gelre. De
Gelres beleenden Odijk op hun beurt onder aan
de heren van Vianen, die het weer onderbeleenden aan degenen die door de bisschop van
Utrecht met Beverweerd waren beleend.
Slechts op die manier kwamen de heren en
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vrouwen van Beverweerd (via-via dus) aan het
leengoed Odijk. Juist het feit dat de bisschop
van Utrecht (en later de Staten van Utrecht)
geen leenheer was van Odijk, gaf Odijk zo'n
bijzondere status in het Sticht.
Rentmeester en schout
De rentmeester van Beverweerd was vaker niet
dan wei schout van Odijk (p. 3 en 7). Mij zijn
aileen bekend Steven Lobe of Lobij (rond
1570), Simon Jan Jansz (rond 1600), David de
Cars (rond 1650) en Theodorus Backer ( 17051725), die zowel schout als rentmeester waren.
Daartegenover staan vele anderen, die slechts
rentmeester van Beverweerd Of schout van
Odijk waren.
Schaut van VVerkhoven
De heren van Beverweerd bezaten geen recht
van benoeming van de schout van Werkhoven
(p. 3). Werkhoven was een Stichts leen en het
recht van benoeming behoorde toe aan de bisschop en later de Staten van Utrecht.
Leen en pacht
Zweder van Zuylen pachtte Beverweerd niet
van de bisschop, hij werd ermee beleend (p. 3).
Als een goed aan iemand werd beleend (zoals
aan Zweder van Zuylen), ontstond er een vee]
nauwere en ingewikkelder band dan bij pacht.
Belening vereiste bijvoorbeeld dat de leenman
eed, hulde en manschap bewees aan de leenheer. Een leenman kreeg in feite met deze eed
het eigendom van de grond en kon de grond
dus ook verpachten. Dat kon een pachter vrijwel nooit.
Vergeten generatie
In het artikel zijn generatie Xill en XIV onjuist
verbonden (p. 7). Elisabeth Wilhelmina XIV)
was geen dochter van Lodewijk van Nassau
(Xill), maar een kleindochter. Zij was de dochter van Willem Adriaan van Nassau, heer van
Driebergen en Odijk, de tweede zoon van Lodewijk. Zij en haar vader zijn nooit met
Beverweerd verleend. Beverweerd viel toe aan
Maurits Lodewijk, de oudste zoon van Lodewijk van Nassau. Maurits Lodewijk trouwde
met Anna van Beieren van Schagen en kreeg
een zoon, Maurits Lodewijk II. Deze erfde op
zijn beurt Beverweerd. Maurits Lodewijk II
trouwde met zijn nicht van vaderskant Elisabeth Wilhelmina, inderdaad de genoemde
generatie XIV. Zo kwam zij toch weer op Beverweerd terecht (althans in naam), maar niet
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zoals in het voomoemde artikel. Odijk werd
nooit beleend aan Elisabeth Wilhelmina, maar
achtereenvolgens aan Lodewijk van Nassau,
Maurits Lodewijk I en Maurits Lodewijk II, als
opeenvolgende heren van
Beverweerd.
In het decembemummer zal ik uitgebreider ingaan op de leenverhoudingen tussen Odijk en
Beverweerd.
Raymond Uppelschoten

Grafsteen Odijk: Stijn van Rijn, huisvrouw
van Adriaen Eelgisz
In het laatste nummer van Het Kromme-Rijngebied (2004, 38-1/2) worden in een stukje van
Harts twee grafstenen uit Odijk beschreven (pp.
35-36). Ik denk dat ik de in 1567 overleden
'Stijn ...... Eelgisz. huisvrouw', van de tweede
steen, kan identificeren.
Vermeldingen:
- ongedateerd charter (ca. 1550) Adriaen Eelgisz. x
Styenken pachten van het Domkapittel 5 '/z morgen (m)
Jn Oeyck, o.a. belendend Adriaen Eelgisz zelf met zijn
voorldnderen';
- 5-5-1558 Cristina Adriaen Eelgis' weduwe komt voor
_ onder de kinde1:en en docbters van Gerit van Rijn (w.o.
Willem Geritsz. van Rbijn, boer in Odijk, Cornelia van
Rijn weduwe Akrijn Willemsz (boer in ' t Goy) ere.';
- 3-10-1563 Pachtbrief van 7 m in Odijk (door Daem
Willemsz.) waarvan Stijntge Adriaen Eelgisweduwe de
wederhelft a1 heeft';
- 1567 'Cristina Aryaen Eelgiswedue, pa~htbrief van
18 'h m 1 hoot 15 roeden 7 m, betaalt de zoon'';
- 1579 Cornel is Adriaensz meldt dat Christina Ariaen
Eelgisz weduwe zijn zaliger moeder tijdens haar Ieven met Willem van Rhijn haar broeder, een rente etc.' .

Er moet nog wei meer te vinden zijn. lk heb de
serie rekeningen van de Duitse Orde (RDO) in
de tweede helft van de 16de eeuw niet integraal
bewerkt. Dee] 880-40/1 over 1556/58 geeft in
1556 nog Adriaen Eelgisz en in 1560/61 'betaalt bij de weduwe'. Daarmee is de
overlijdensdatum van Adriaen Eelgisz nader
bepaald. Zo heb ik dee) 880-48 gedaan over
1567, waar dus al staat 'betaalt de zoon', en
daama dee) 880-50 over 1572, wanneer de hele
post inmiddels op naam staat van Comelis
Adriaensz. Dit onderstreept dat Cristina in
1567 zal zijn overleden- misschien is de datum
zelfs nog verder te benaderen via nauwkeuriger
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beschouwing van de delen 880-48 en -49!
Volgens de grafsteen is Stijn in 1567 overleden.
In 1563 pacht zij nog land, in 1579 heet zij
overleden. De Comelis Adriaensz die in 1579
optreedt is dezelfde persoon die door mij genoemd wordt op p. 16 van mijn verhaal over
Vinkenburg en het Burgje in Tussen Rijn en Lek
van 1986 als stamvader van (tenminste) twee
families Van Odijk en Verburg, waarmee zij een
belangrijke 'stammoeder' mag heten die luisterde naar de familienaam Van Rhijn, ook al zo'n
"grote boerennnaam" in Odijk en Werkhoven.
Adriaen Eelgisz is een van de grootste grondgebruikers van Odijk begin 16de eeuw: in 1511
gebruikt hij ca. 60 morgen aldaar, in 1536 55
morgen (w.o. de genoemde percelen van de
Dom en RDO) en verder betaalt hij huisgeld in
1517 en 1525. Stijn was kennelijk zijn tweede
vrouw - de naam van de eerste is (nog?) niet
bekend. Zijn kennelijke vader Eelgis Gijsbertsz
gebruikte het land van de Duitse Orde al in
1471 en is mogelijk een kleinzoon van de begin
15de eeuw vermelde Elyas Ghysbertsz. Utermeent, met wie we echt in een van de oudste
Odijker families terechtkomen.
1. Het Utrechts Archief (HUA), Dom, 1750.
2. HUA, Transporten stad Utrecht.
3. Ridderlijke Duitsche Orde Utrecht (ROO), 1178.
4. RDO, 880-48 (rekeningen).
5. Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied- Utrechtse Heuvelrug, Dorpsgerechten (Odijk), 1589, fol. 179vso.

Dr. Marcel S.FKemp

Het einde van de scheepstol te Wijk bij
Duurstede in 1814
In het boek Wijk bij Duurstede 700 jaar stad
staat een artikel van mijn hand waar ik onder
meer in ga op de eeuwenoude scheepstol in de
Rijn aldaar 1• Ik schreef toen dat de opheffingsdatum mij niet precies bekend was, in ieder
geval v66r 1818. Nadien kwam ik een op 6 juni
1813 genoemde ' tolknecht' op het spoor en wei
in een verklaring in verband met het 'Octroij
op de Navigatie van den Rhijn ' 2 • Van meer betekenis was een bevel van 10 april 1814 'om
aile goederen, gelden, effecten en papieren, behorende tot het voormalig Bureau van ' t
Octrooy op de Navigatie van den Rijn ' te Wijk
bij Duurstede over te nemen en naar het GeneHet Kromrne-Rijngebied, 38-3 (2004)

raal Tolkantoor te Arnhem te zenden. Dit alles
in opdracht van de Inspecteur Generaal belast
met het werk der tollen 3 • Dit spoort met Leemans die meldt dat de Wijkse tol op 1 januari
1811 door het toenmalige Franse bestuur is afgeschaft maar in 1813 weer- voor korte tijdis ingesteld. Bij besluit van 14 maart 1814 is
bepaald dat de tol voortaan te Arnhem zou worden geheven4 • Vandaar natuurlijk ook het
overdrachtsbevel. De tollen werden afgeschaft
om de scheepvaart te bevorderen en te vergemakkelijken. Het 'bureau ', het tolhuis of
-kantoor was gevestigd aan de Dijkstraat (nr.
21-23) vlak bij de molen.
Toen de to! nog werd geheven, werd nauwkeurig bijgehouden wie met welk schip met welke
lading van waar naar waar voer. Voor de Wijkse
tol zijn in ieder geval - in het Utrechts Archiefde registers voor de periode 1770-1800 bewaard gebleven 5• Het ligt voor de hand dat
registers van andere Rijntollen vergelijkbare informatie bevatten maar dan voor schippers uit
Wijk bij Duurstede. Volgens Marseille is dat inderdaad zo. Hij schrijft dat in het tolboek van
Amhem aileen al in 1603 25 verschillende
Wijkse schippers worden genoemd, onder meer
een Willem Jansz., Jan Loven, Claes Petersz. 6 •
Ja, tolboeken zijn met recht onbekende bronnen, ook voor genealogisch onderzoek. Voor
zover bekend, zij n de in 1814 naar Arnhem gezonden 'papieren' heden ten dage niet meer
aanwezig.

Noten:
I . A.A.B. van Bemmel, 'Naar de markt- de stad in haar
omgev ing' . In: M.A. van der Eerden-Vonk, J. Hauer,
G.W.J. van Om me (red.), Wijk bij Duurstede 700 jaar
stad. Hilversum, 2000, 4 1-66.
2. Het Utrechts Archief (HUA), Vredegerecht Wijk bij
Duurstede, 9A.
3. HUA, Vredegerecht Wijk bij Duurstede, 39.
4. W.F. Leemans, De g1v te Gelderse tal/en en de tollenaars in de 18de en het begin der ]<)lie eeuw. Een
bijdrage tot de geschiedenis van de Rijnhandel. Zutphen, 1981, 37-38, 91.
5. HUA, Financiele lnstellingen, 1471-150 I.
6. Marseille, Varen ap de grate rivieren rand 1580. De tolbaeken van 1565, 1582 en /603 over kaoplieden,
schippers, gaederen en schepen. Culemborgse akten over
scheepsbaitw. Een verkennende documenrarie. Leeuwarden, 2002, mn. 77-78.
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