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Ajbeelding omslag:
Het zuidoostelijke gedeelte met de toren van boerderij De Vogelpoel aan de Wijkersloot 7-7A in Wijk bij
Duurstede (jato uit 1996; Streekarchief KrommeRijngebied- Utrechtse Heuvelrug,
Topogra.fisch-historische atlas Wijk bij Duurstede)

Licht op stenen kamers in bet Kromme-Rijngebied
Ad van Bemmel*

Stenen kamers?
Op 29 mei 1893 worden in herberg het Rode
Hert in Wijk bij Duurstede de kersen van een
groot aantal boomgaarden verkocht. Een van
die boomgaarden is boomgaard De Stenen
Kamer aan de Wijkersloot'. Dat er in het
Kromme-Rijngebied kastelen, woontorens, versterkte boerderijen en poortgebouwen zijn,
behoeft geen toelichting. Maar ... stenen kamers? Inderdaad een vrijwel vergeten groep
bouwwerken die zich al eeuwenlang in dearchieven schuil heeft weten te houden. Ik weet
dat tegenover Wijk bij Duurstede aan de zuidelijke Lekdijk bij Ravenswaai een boerderij de
naam Stenen Kamer draagt. Lang heb ik ge-

dacht dat met een stenen kamer een soort 'armeluis-woontoren' werd bedoeld. Immers een
toren bestaat uit gestapelde stenen kamers.
Wellicht kon de bezitter van een stenen kamer
zich geen echte toren permitteren. Deze gedachte blijkt een misvatting te zijn.
Het woordenboek van bouwkundige termen
van Haslinghuis en Janse (1997) omschrijft een
stenen kamer als een "stenen bouwwerk dat
een kamer bevat, stenen kamervormige uitbouw (aan houten huis of boerderij),
herenkamer. Yoornamelijk in West- en MiddenNederland en Vlaanderen" 2 • Reeds bij een
eerste inventarisatie blijken er een tiental stenen kamers in het Kromme-Rijngebied te zijn

Een boerderij met een stenen kamer afgebeeld - iets hoven het midden - op het schilderij ' De volkstelling te Bethlehem '
van Pieter Bruegel de Oude (1566; Museum voor Schone Kunsten te Brussel). Bij de herberg linksonder zijn mensen
doende om in opdracht van Karel V hun tienden te betalen (uit: Bruegel- een dynastie van schilders.
Tentoonstellingscatalogus. Pale is voor Schone Kunsten. Brussel, 1980, 51)
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geweest. Enkele daarvan bestaan nog, hetzij als
naam, hetzij als dee] van een later gebouw. Ik
beperk me in dit artikel tot het platteland. De
stenen kamers in steden zoals Wijk bij
Duurstede worden buiten beschouwing gelaten.

Wat anderen schrijven
Alders (1982) is een van de eersten geweest
die onderzoek naar stenen kamers in
Nederland heeft gedaan 3 • Hij concludeert dater
een (laatmiddeleeuws) boerderijtype 'stenen
kamer' heeft bestaan. Volgens hem werd eertijds duidelijk onderscheid gemaakt tussen
enerzijds stenen kamers en anderzijds
torens/kastelen. Een stenen kamer werd als uitbouw dwars tegen een bestaand houten huis
aangebouwd. We spreken immers van een kamer in een huis of bij een huis . Alders zegt dat
een stenen kamer meestal was opgebouwd uit
een halfverzonken onderbouw, een kamer en
een zolderruimte. Het was dus een kamer met
een overkluisde kelder en een zolder. Kamer en
kelder bestonden uit gemetselde bakstenen.
Vandaar de naam stenen kamer. In een tijd dat
bijna aile bebouwing op het platteland van
hout was, moet een stenen kamer inderdaad
iets bijzonders zijn geweest, wat een eigen
(soort)naam rechtvaardigde.
Wat waren de functies van de stenen kamers?
Alders is van mening dat ze, anders dan torens,
geen verdedigende functie hadden. Daarvoor
waren de muren van de hem bekende stenen
kamers niet dik genoeg. Die hadden namelijk
maar een dikte van 1,5 a 2 steen. Afhankelijk
van het formaat is dat ongeveer 50 a 60 centimeter.
De belangrijkste functie lijkt die van 'herenkamer'. Een herenkamer was een aanbouw tegen
een boerderij waarin de veelal stedelijke eigenaar 's zomers op het platteland verbleef om
van de rust en jacht te genieten en zijn bezittingen te inspecteren. Dikwijls had een
herenkamer een eigen ingang.
Een stenen kamer was ook het vertrek met de
stookplaats. Bijna per definitie is een stenen
kamer immers veel minder brandgevoelig dan
de rest van de boerderij die toen nog merendeels uit hout bestond. In die zin is een stenen
kamer een 'kemenade' ofwel een verwarmd
vertrek. Boerderijen met een stenen kamer als
uitbouw hadden een L-vormige plattegrond en
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telden twee schoorstenen: een voor de boerderij zelf en een voor de stenen kamer. In de loop
van de tijd werd de stenen kamer bij de boerderij getrokken die langzamerhand ook zelf
grotendeels uit steen was komen te bestaan.
Alders noemt ook nog een andere, verwante
functie: de stenen kamer als ambachtsheerlijke
hofstede. Yolgens hem werden stenen kamers
in een aantal gevallen door de lokale ambachtsheer gebruikt als zetel. De auteur geeft
ook een kaartje met het verspreidingsgebied
van de 39 hem bekende stenen kamers in
Nederland: in ieder geval Holland, Utrecht, het
rivierengebied en noordelijk Brabant. In
Utrecht noemt hij een stenen kamer in De Bilt,
Jutphaas, Rhenen (Rhemmerstein), Veldhuizen
en IJsselstein.
Ge"inspireerd door Alders hebben Manten en
Van Wallene (1999) een studie gedaan naar
twee, niet door deze auteur genoemde stenen
kamers bij Breukelen4 • Zij hebben het over
'stenen kamers met hofstede'. Een stenen kamer moet immers in combinatie met een
boerenhofstede worden gezien. Naast de twee
stenen kamers bij Breukelen maken zij melding van mogelijk nog een derde stenen kamer
aldaar, een in Vleuten en een in Bunnik: De
Beesde (Cammingalaan 34). Dit laatste omdat
De Beesde volgens het boek Kastelen en
Ridderhofsteden in Utrecht een L-vormige
plattegrond heeft en op een lijst uit 1609 van
adellijke huizen wordt aangeduid als ' earner' ;
een "gebruikelijke aanduiding in die tijd voor
niet-ridderhofsteden" 5 •
In dit standaardwerk uit 1995 over Utrechtse
kastelen worden stenen kamers niet apart
onderscheiden. Niet in de hoofdtekst, daar ze
buiten de daar gehanteerde definitie van 'kasteel ' vall en, en ook niet in de appendix waar
een groot aantal 'kasteelachtige' objecten
wordt ve1meld. Nadere bestudering leert dat in
het boek voor wat betreft het KrommeRijngebied naast de 'earner' De Beesde nog
twee andere ' earners ' worden genoemd. Onder
Amerongen vinden we Wayestein dat in 1609
wordt aangemerkt als lusthuis of 'steenen earner' . Dit lusthuis lag op de plaats van de
huidige gelijknamige boerderij
(Zuylensteinseweg 18). Onder Cothen wordt,
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eveneens in 1609, aan de Dwarsdijkse wetering genoemd een lusthuis of 'steenen earner
genaemd Royestein'. Dit huis is aan het eind
van de negentiende eeuw afgebroken maar tot
halverwege de twintigste eeuw bestond aldaar
nog een gelijknamige boomgaard en een
Royesteinse Steeg. 6
In ieder geval is duidelijk geworden dat een
'stenen kamer' op het platteland gewoonlijk
mag worden opgevat als een boerderijtype met
een L-vormige plattegrond. Ze zijn een teken
van status en welvaart. Een stenen kamer moet
niet worden verward met een 'steenhuis' dat in
de bronnen zowel apart als in combinatie met
een woontoren ('het steenhuys mit den toren ' )
voorkomt. Niet uitgesloten is de mogelijkheid
dat een steenhuis een uitgebouwde stenen kamer is en dat beide begrippen soms door
elkaar heen werden gebruikt. 7
Nog meer...
Met deze kennis gewapend, ben ik op zoek gegaan naar de achtergrond van boomgaard De
Stenen Kamer in Wijk bij Duurstede. Tot mijn
verrassing kwam ik eerst een aantal andere mij
eveneens onbekende stenen kamers op het

spoor. Vier of vijf daarvan stonden elders in de
provincie Utrecht (Abcoude, Kamerik,
Hoogland, Rhenen 8) en vijf in het KrommeRijngebied zelf:
1.1453 Belening van 8 morgen land met huis,
geheten de Rode Camer, en hofstede te
Werkhoven op het Werkhovense veld; in
1417 betreft de belening expliciet een steenhuis•;
2.1481 Sprake van ' 1,5 hond land in Dirck
Russenweyde achter zijn stenen kamer en
hofstede bij het dorp Amerongen ''";
3. 1481 Sprake te Amerongen van ' 1 vierdel
erf en land bij Peter Borrecamer en de hofstede bij de Vrouwenhoef tussen de
[Lek]dijk en de Amerongerwetering'" ;
4. 1494 Johan Lubbertsz. , schout aan de
Nieuwendijk [onder Cothen], oorkondt mede
dat Dirck Doeys, zijn vrouw jonkvrouw
Hubert van Malsen en zijn zoon Aernt die
Wit, hebben overgedragen aan het
Domkapittel, hun erfpachtrechten op de
hofstede Werensteyn met de stenen kamer,
huis en berchpoorte. Opmerkelijk is dat het
kapittel in 1556 verkoopt: de toren
Werensteyn. Werensteyn stond aan de
Dwarsdijkse wetering waar momenteel de

•

Boerderij De Vogelpoe! aan de Wijkersloot 7-7a te Wijk bij Duurstede waarvan het huidige aanzicht grotendeels overeenstemt
met een beschrij ving uit 1675 (uit: F. Gaasbeek e.a., Wijk bij Duurstede geschiedenis en architectuur. Zeist, 1991 , 271)
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boerderij met de verbasterde naam
Weerdesteyn staat (Smidsdijk 1-3)' 2 ;
5. 1697 In de scheiding van de boedel van de
overleden Sibilla de Molre, in Ieven gehuwd
met Johan Babtista van Brienen, eerder weduwe van Antoni van Noord, is sprake van
'een huys en hof van outs genaamt De
Steene Carner' gelegen in het dorp 't Goy.
Op die plaats staat nog steeds een huis en dat
draagt thans de naam Het Stenen Kamertje
(Groenedijkje 9) 13 •

Herenkamers
Stenen kamers fungeerden dus vooral als ' herenkamers'. Het fenomeen herenkamer is in
het Kromme-Rijngebied goed bekend. Nog tot
in de twintigste eeuw hadden vee! grote pachtboerderijen zo'n kamer. De Utrechtse
notarisfamilie Van Scherrnbeek bijvoorbeeld
was eigenaar van boerderij De Grote Maat onder Cothen en kwam elke zomer logeren in
haar vertrekken op die boerderij . Dikwijls
werd het gebruik van de herenkamers vastgelegd in de huurcontracten. Ik noem daarvan
twee voorbeelden uit Wijk bij Duurstede.
Jelis Gerritsz. van Stekelenbergh huurt in 1716
van Maria Blanchetste, weduwe van Adriaen
van Rossum (in Ieven president van de Staten
van Utrecht), het hui s Riebeeck. Van de verhuur is uitgezonderd de benedenkamer die de
vrouwe voor eigen gebruik behoudt' 4 • Thans
draagt Riebeeck de naam De Kleine Melkweg
(Langbroekseweg 2-4). Het tweede voorbeeld
dateert uit 1675 wanneer Arien Gerritszn.
[van Bemmel] van Geertruyt Bijller, weduwe
van Nicolaes Martinii (in Ieven predikant aan
de Leidsedam), het huis De Vogelpoel aan de
Wijkersloot huurt. Van de verhuur zijn uitgezonderd 'het voorhuis, het grote salet
[ontvangstkamer] ter zijde het voorhuis, de kamer hoven de kelderkamer, de twee kamertjes
van het torentje, de helft van de hof, een suikerperenboom en een pruimenboom'. Dit alles
zal de verhuurster zelf gebruiken en genieten.
In de akte staat verder dat de huurder 'de vijver
die om het huis loopt [de gracht] met goede vis
moet voorzien '." De zijlocatie van het grote salet en het feit dat op een kaart uit 1667 deze al
in de late middeleeuwen bekende hofstede
staat aangegeven met een L-vormige plattegrond, duiden er wellicht op dat De Vogelpoel
Het Kromme-Rijngebied, 38-4 (2004)

ooit een stenen kamer had. Mogelijk zijn de
restanten daarvan nog in de huidige boerderij
aanwezig (Wijkersloot 7-7a) 16 • Overigens
wordt De Vogelpoel nog steeds door Van
Bemmels bewoond.

Wijk bij Duurstede
De mij vroegst bekende vermelding van een
stenen kamer aan de Wijkersloot is van 1713.
Op 27 november van dat jaar transporteert de
stad Wijk aan Hendrick de Ridder, oudschepen
en lid van de raad, een huis en boomgaardje
gelegen aan de Wijkersloot, groot omtrent
'vierdel hond', vanouds genaamd De Stenen
Kamer, daar aan de ene zijde jonker Hendrick
Jan de Ruijter en aan de andere zijde ..... [niet
ingevuld] is gelegen ". De koopsom wordt in de
transportakte niet genoemd.
In 1725 koopt Gerrit Arissen van Bemmel negen morgen land achter het huis De Stenen
Kamer aan de Wijkersloot van Maria Elisabeth
Feijt, met boven [dus stroomopwaarts] Jan
Frederick Mamuchet van Houdringen en beneden [dus stroomafwaarts] Pierre de Quarebbe".
Vijf jaar later vinden we Van Bemmel terug in
een zaak jegens de weduwe De Ridder. Dit
omdat Wouter van Leersum, wonend op de
hofstede De Stenen Kamer, de wilgen die staan
op de uitweg terzijde van die hofstede, ten onrechte heeft geknot. Die uitweg en dus ook de
wilgenbomen zijn van Gerrit Arissen van
Bemmel' 9 •
Diens zoon Arie van Bemmel koopt in 1756
van de kinderen van Hendrick de Ridder het
huis De Stenen Kamer20 • Het hui s en het
achterliggende land van negen morgen zijn nu
in een hand namelijk die van de familie Van
Bemrnel en blijven dat tot in de twintigste
eeuw.
Op een gegeven moment wordt dat land zelf
66k De Stenen Kamer genoemd. Het geheel
ligt aan de westkant van de Wijkersloot, dus
aan de kant van het huidige AmsterdamRijnkanaal, maar waar precies langs die circa
3,5 kilometer lange sloot en weg? Het antwoord op die vraag krijgen we pas in 1866. In
de scheiding van de nalatenschappen van
Gerrit van Bemmel en Wijnanda Verweerd
komt voor een stuk land genaamd De Stenen
Karner, groot ruim 7 hectare met als kadastrale
aanduiding, sectie D, no. 117-120; dat is aan
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de verkoop van het huis - in november 1713 heeft gewacht tot de huurder eruit was. In de
rekeningen komt echter geen enkele andere
ontvangst van huur van De Stenen Kamer voor
en geen ontvangst van een koopsom . Ook in
het - ten dele niet raadpleegbare - archief van
Wijkse notarissen rond die tijd is niets gevonden . Heeft de stad De Stenen Kamer misschien
maar heel kort in bezit gehad? Maar hoe dan
en van wie? Vooralsnog is het antwoord op deze vragen niet gevonden. Wellicht heeft de stad
De Stenen Kamer geerfd, misschien was het
huis verlaten of door de stad in beslag genamen ingevo1ge wanbetaling. Wie zal het
zeggen?
Boerderij Ons Genoegen ( 1887), voorheen De Stenen
Kamer, aan de Wijkersloot 17 te Wijk bij Duurstede
(uit: F. Gaasbeek e.a. , Wijk bij Duurstede geschiedenis en
architectmu: Zeist, 1991 , 273)

de westkant van de Wijkersloot21.
En als klap op de vuurpij l vinden we in 1888:
Gerardus Antonius van Bemmel 'landbouwer
op de hofstede vroeger genaamd De Steenen
Kamer thans genaamd Ons Genoegen '22 . Wat is
het geval? Gerardus Antonius is in 1887 gehuwd met Johanna Vernooij. Blijkbaar is toen
op de plaats van de oude hofstede, voor het genoegen van het paar, een nieuwe boerderij
gebouwd die overigens nog steeds bestaat
(Wijkersloot 17). Opmerkelijk is dat die boerderij een L-vormige plattegrond heeft en
gedeeltelijk onderkelderd is. Verbergt de aloude stenen kamer zich nog in de fundamenten
ervan? De boomgaard achter Ons Genoegen
bleef de naam De Stenen Kamer dragen en dat
tot in de twintigste eeuw.
De brandende vraag naar de herkomst van deze
stenen kamer aan de Wijkersloot 17 blijft. De
stenen kamer was in 1713 van de stad Wijk en
zal ongetwijfeld zijn verhuurd. De inkomsten
daaruit moeten dus terug zijn te vinden in de
stadsrekeningen. Dat is ook het geval. Op 7 februari 1713 wordt in het hoofdstuk
'extra-ordinaire ontvangsten' aangetekend dat
van Evert Roelofssen de som van 21 gulden is
ontvangen voor een half jaar huur van het huis
aan de Wijkersloot, genaamd De Stenen
Kamer, verschenen Allerheiligen 1713 23 • Dit
laatste wil zeggen ' vervalt per 1 november
1713'. Het lijkt erop alsof het stadsbestuur met
Het Kromme-Rijngebied, 38-4 (2004)

De Stenen Kamer aan de Wijkersloot 17 is
waarschijnlijk niet de stamhofstede van het later geadelde geslacht De Wijkerslooth (de
Weerdesteynlde Rooijesteyn). Daarvan zat de
eerst bekende generatie rond 1550 weliswaar
op een hofstede aan de Wijkersloot tussen Wijk
bij Duurstede en Cothen, maar die stond aan
de andere kant, de oostkant, van de
Wijkersloot24. Naast dit geadelde geslacht bestaat er ook een gelijknamig middeleeuws
geslacht dat veelvuldig voorkomt in bronnen in
de regio Wijk bij Duurstede. Zo wordt rond
131 0 al een Thomas van Wijkersloot genoemd25. Mogelijk heeft dit laatste geslacht wei
iets met de Stenen Kamer op de plaats van het
huidige Wijkersloot 17 van doen.

Meer Iicht?
Ja, stenen kamers verdienen meer Iicht, meer
aandacht. Te lang zijn ze vergeten, hebben ze
het afgelegd tegen het geweld van de woontorens in het Kromme-Rijngebied. Als een eerste
inventarisatie in dat betrekkelijk kleine gebied
een tiental stenen kamers oplevert, dan moeten
er meer te vinden zijn. Daarbij is er opvallend
genoeg nog (?) niet een gevonden in
Langbroek, het 'woontorenland' bij uitstek.
Daar waar in de late middeleeuwen welvarende
particulieren uit steden en kerkelijke instellingen grote pachtboerderijen in ons gebied in
bezit hadden, is de kans mijns inziens reeel dat
daar ooit een stenen kamer bij stond.
Opmerkzaamheid is geboden bij graaf- en
bouwwerkzaamheden. Het zal niet de eerste
keer zijn dat een als ' uit de negentiende eeuw'
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te boek staande boerderij een veel oudere kern
blijkt te bezitten.

*Dr. A.A. B. van Bemmel is sociaal geograaf
woonachtig in Wijk bij Duurstede en werkzaam
in Den Haag als senior adviseur bij de
Vereniging van Hogescholen, de HBO-raad.
Zijn historisch onderzoek richt zich vooral op
het Kromme-Rijngebied en Cothen.
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12.7-2-1494: HUA , Arch ief RAU , 158-b en DOM, 1763;
1556: HUA, DOM, 613 (goederenlij st 1593).
13. 13-12-1697 : HUA , NA, U l32a l, not. A. van Meerwyk,
II resp. J.A.M. Smits, OJ. Wttewaall, Houtenhistorische bebouwing. Zeist, 199 1, I03.
14. SAKRUH, NA tot 1896, not. C. van Sandick, 2521
(31-3- 17 16).
15.HUA, NA , U94a l, not. H. Ribbius, 17 ( 18-9-1675).
16. F. Gaasbeek, M. Kooiman , B. Olde Meierink, Wijk bij
Duurstede - geschiedenis en architectuur. Zeist, 1991 ,
270-273. De omschrij ving in de huurakte uit I 675
maakt het goed mogelijk dat delen van de huidi ge
Vogelpoel ouder zijn dan tot nu toe is gedacht .
17. SAKRUH , Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 57, fol.
50r-51 v. Zie ook Stadsbestuur Wijk bij Duurstede
1300- 18 10, S IR, tol. 61r (30- 10- 17 13), fol. 65r (27-1117 13) en fol. 180r (24-6- 1715) (vriendelijke
attendering door Ria van der Eerden- Vonk) .
I 8. SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 57, fol. 207-208 (5-61725).
19. SAKRUH , Stadsgerecht WbD, 107 (7-2, 7-3 en 27-61730).
20. SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 59 (25 -8-1756: transport; 19-10- 1756: koopsom betaald).
2 1. SAKRUH, NA tot 1896, 2772, not. B.G. van Heijst,
133 I ( 19- 12- 1866).
22. SAKRUH, NA tot 1896, 2813, not. B.G. van Heijst,
473 1 (9-1 - 1888); zie ook 4732.
23. SAKRUH, Stadsbestuur WbD 1300-1 8 10, 275 -8 (rekening 17 12-1 713).
24. M.S.F. Kemp, "De oorsprong van het adellijke ges lacht
De Wijkerslooth". In: De Nederlandsche Leeuw, 1988,
jrg. 105-2/5, 101-146.
25. P.W.A. lmmink, A.J. Maris, Registrum Guidon is- het
zogenaamde register van Guy van Avesnes vorst-bisschop van Utrecht ( 1301-13 17). Met aansluitende
srukken tot 1320. Utrecht, 1969, 229.
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Sporen in de Odijkse grond:
SO jaar archeologische vondsten in Odijk
Raymond Uppelschoten *
Ik ben een archiefonderzoeker: al jaren buig ik
me over dikke, vaak in leer gebonden boeken
en Middeleeuwse rekeningen, mijn vinger glijdend langs het oude kriebelschrift dat geen
leek kan lezen. Maar zo nu en dan laat ik het
archiefgebouw voor wat het is en bezoek ik
een archeologische opgraving. Dat deed ik
voor het eerst samen met mijn Odijkse klasgenoten voor een lagere schoolproject in 1979,
toen de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB) opgravingen verrichtte aan de St. Nicolaaslaan. Kort daama
verrezen op die plek de eerste huizen van Plan
Dalenoord. Om te zien wat er in de tussenliggende 25 jaar in de Odijkse grond aan
hi storisch materiaal was gevonden, begaf ik
mij onlangs naar het kantoor van de ROB in
Amersfoort.
Mercuri us
En wat bleek: al tientallen jaren worden in
Odijk grote en kleine schatten opgegraven, die
dan meestal weer 'verdwijnen ' in rapporten en
magazijnen van de archeologische bureaus en
overheidsinstanties. De oudst bekende vondst
in Odijk is gelijk een opzienbarende. AI v66r
1868 werd een goed bewaard gebleven bronzen
beeldje van Mercurius (Grieks: Hermes) gevonden, uit de Romeinse tijd. Helaas is niet
bekend onder wat voor omstandigheden en
waar het beeldje precies gevonden is. Het is
echter bijzonder genoeg om vermeld te worden
in het tweede dee) van een wetenschappelijke
uitgave met vondsten van kleine Romeinse
beeldjes in Nederland 1•
Inventarisatie
In 1955 maakte A. Bruijn een grote inventarisatie van aile archeologische vondsten in het
Kromme-Rijngebied 2 • De correspondentie die
hij voerde over zijn project en de formulieren
met zijn bevindingen zijn allemaal bewaard gebleven en te vinden in de betreffende dossiers
van elk dorp . Zoals vrijwel overal in het histoHet Kromme-Rijngebied, 38-4 (2004)

risch onderzoek heeft Odijk een van de kleinste archeologische dossiers. Bunnik is vanwege
fort Vechten bijvoorbeeld veel beter vertegenwoordigd. Maar ook de relatief geringe oogst
betekent hier twee dikke dossiermappen met
vondstbeschrijvingen. Daarin zijn ook de

Kaart van de archeologische vondsten en opgravingen in
het buitengebied van Odijk (Kaart auteur)

vondsten beschreven die door de jaren heen
door particulieren zijn aangebracht. Zo vonden
er in 1968 en 1969 werkzaamheden plaats
langs de Achterdijk en in een boomgaard op de

Reconstructie van een 12de-eeuwse boerderij in
Oud-Leusden , ongeveer van hetzelfde type als in
Plan Dalenoord is gevonden (afbeelding uit: W.A. van Es
en W.A.M. Hessing, Romeinen, Friezen en Franken,
Utrecht/Amersfoort, 1994, 245)
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Kaart van de archeologische vondsten en opgravingen in het dorp Odijk (Kaart aute ur)

hoek van de Houtenseweg, waarvan belangrijke
vondsten uit de Romeinse tijd werden geregistreerd. Aile Odijkse vondsten die te vinden
zijn in het archief van de ROB', zijn schematisch weergegeven op de bij dit artikel
afgebeelde kaarten.
Dalenoord
Vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw
vindt in Odijk het type archeologisch onderzoek
plaats dat het Kromme-Rijngebied vanaf die
tijd beheerst: onderzoek dat wordt uitgevoerd
v66r er bouwactiviteit plaatsvindt. Door Van
Tent en diens collega's van de ROB werd v66r
de bouw van Plan Dalenoord een lange sleuf
gegraven aan de Nicolaaslaan en Zeisterweg.
Het is precies die sleuf die ik 25 jaar geleden
bezocht met mijn zesde klas. Terwijl het doe]
was meer kennis te verkrijgen over de vroege
bewoning van de oeverwallen aan de rivier,
Het Kromme-Rijngebied, 38-4 (2004)

werd een van de grootste vondsten van Odijk
gedaan, zij het jonger dan gehoopt, namelijk de
plattegrond van een Laatrniddeleeuws gebouw
(12de eeuw). Deze plattegrond bestond "uit de
sporen van twee rijen zware palen, die een
'bootvorrnige' ruimte omsloten. De lengte ervan
was ruim 17 m. , de grootste breedte 8m. ; de
lengteas was ongeveer west-oost gericht.
Ongeveer 1,5 m buiten de noordelijke palenrij ,
en evenwijdig ermee, werd een tweede rij palen
aangetroffen, die naar het westen overging in
een vlechtwand." De plattegrond van het gebouw is te vinden in het archief van het ROB ,
door Van Tent en zijn medewerkers getekend op
grote vellen. Het gebouw vertoont grote overeenkomsten met een boerderij uit dezelfde
periode, die is opgegraven in Oud-Leusden en
hierbij is afgebeeld. Ook het gebied rondom het
gebouw werd onderzocht. Het bleek "omgeven
door afvalkuilen en greppels. Aan de westzijde
72

werd bovendien een greppelsysteem aangetroffen, dat kennelijk een aantal (akker?)percelen
omsloot. Indien dit zo is, moet het opgegraven
gebouw wei een boerderij zijn geweest, gelegen aan de rand van het erbij behorende
(bouw)land"4 • De mogelijke boerderij heeft
overigens maar kort daar bestaan: in de 13de
eeuw was de plaats niet meer bewoond, zo getuigen de bodemsporen.

Jaren negentig
Bij de bouw van het nieuwe Bunnikse gemeentehuis aan het Singelpark 1 werden in 1991
Romeinse (50 v. Chr.-450 n. Chr.) en
Karolingi sche (700-900) resten gevonden.
Scherven aardewerk die in de buurt werden
aangetroffen, bleken te bestaan uit inheemse
resten uit de Romeinse tijd en uit de vroege en
late Middeleeuwen 5 • Uit de omgeving van het
gemeentehuis en de nieuwe sportvelden werden in latere jaren steeds meer Romeinse en
Middeleeuwse vondsten gemeld.
In 1995 hield de assistent van de provinciaal
archeoloog een veldverkenning ten noorden
van de Yinkenburgweg, omdat de grondeigenaar puin had aangetroffen bij het ploegen. Op
een oppervlakte van 30x30m werden bij onderzoek en vier boringen puin, leisteen, mortel en
fragmenten van dierlijke botten en aardewerk
gevonden: "Het aan de oppervlakte gevonden
aardewerk dateert uit de 15de, 16de en 17de
eeuw. Het puin kan worden toegeschreven aan
een stenen gebouw van bescheiden afmetingen,
waarvan waarschijnlijk de restanten van de
fundamenten in de bodem aanwezig zijn.
Gezien de Jigging aan de rand van een laagte
in het terrein, was het gebouw mogelijk omgracht"6. Interessant hierbij is dat verschillende
auteurs hebben verondersteld dat hier mogelijk
de kern van het oude Odijk heeft gelegen 7•
Meest recent onderzoek
In 2000 zijn de laatste grote archeologische
onderzoeken uitgevoerd, bij de Singe!, York,
Oude Haven en het Rijneiland 8 . Aile projecten
werden gestart vanwege bouwactiviteiten. Bij
de Oude Haven en het Rijneiland werden geen
vroege bewoningssporen gevonden, maar bij
de andere projecten wel. Aan de Singe! en de
Werkhovense weg (het zogenaamde Plangebied
Peek, tegenover het gemeentehuis) werd een
Het Kromme-Rijngebied, 38-4 (2004)

groot aantal vondsten aangetroffen uit de
Midden-IJzertijd (500-200 v. Chr.) en LaatRomeinse tijd tot Yroege Middeleeuwen
(300-700 n. Chr.): greppels, kuilen, zogenaamde 'spiekers' (opslagplaatsen voor graan),
resten van aardewerk, beenderafval en ijzer.
Aan de Singe! heeft in beide periodes waarschijnlijk een nederzetting gelegen. Uit de
vondsten kwam ook een vrij goed beeld naar
voren van de veestapel en plantengroei rond de
nederzetting. Men hield vooral runderen en
paarden, maar ook schapen, geiten en varkens.
De akkerbouw betrof waarschijnlijk tien verschillende soorten, waaronder gerst, tarwe,
gierst en haver. Opzienbarend leek in dit plangebied de opgraving van (een dee! van) een
menselijk skelet. Uiteindelijk kon hiervan weinig worden gezegd, omdat het skelet te
beschadigd was; de archeologen konden geslacht en ouderdom niet precies vaststellen.
Ook een ringetje aan een van de vingers, hielp
niet bij aan de bepaling van de ouderdom; het
type ring wordt gevonden in graven van de 6e
tot de 17e eeuw.
Aan de York werden sporen gevonden die wijzen op bewoning in de Romeinse tijd en
vroege en late Middeleeuwen. Hier bleken sporen in de grond te zitten van een aantal
greppels en kuilen en iets dat lijkt op een palissade. Dit wijst erop dat hier de rand van een
nederzetting lag, die mogelijk een relatie had
met die aan de Singe!.

Landschapsreconstructie
Yoor de 'overall ' geschiedenis van Odijk en het
Kromme-Rijngebied zijn niet aileen de bewoningssporen van belang. Ook de 'pure'
bodemvondsten zijn belangrijk: waar ligt de
klei, het zand en hoe zijn de verschillende bodemlagen geordend. Zo kunnen we immers
inzicht krijgen in het landschap zoals het was,
voor onze moderne machines de grond egaliseerden, het relief opvulden en het originele,
typische stroomruglandschap verdween. We
weten dat de Kromme Rijn vroeger vee! breder
was, een andere loop had, regelmatig overstroomde en vorm gaf aan het
stroomruglandschap met haar hoogteverschillen en kommen . In de rapportage van de
opgravingen aan de Oude Haven zijn bijvoorbeeld de oude stroomruggen te herkennen.
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Daarin is ook te zien hoe de hoogteverschillen
vanaf de Middeleeuwen door de mens zijn opgevuld. Zo kwam er bewijs voor de oeverwal
waarop de kerk van Odijk vanouds is gelegen.
We vermoedden dat al, want een kerk moet
vrijwel zeker op hooggelegen grond zijn gebouwd, maar nu is er het bewij s. Ook tijdens
de boringen op het Rijneiland en aan de
Kromme Rijn voor het Romeinenfeest in 1997,
kwam informatie over de rivierbedding en de
oeverwallen naar boven•. Dankzij de archeologie krijgen we zo een steeds beter beeld van
het vroegere landschap, als dankbare aanvulling op de grote publicatie van Berendsen over
het oude landschap van het KrommeRijngebied'0.
Dorpen
Zo ontstaat bij het kort overzien van 50 jaar archeologisch onderzoek in Odijk een beeld van
de bewoning die reeds bestond in de IJzertijd,
in de Vroege- en Middenromeinse tijd wat
terugliep, maar daarna vanaf de Laatromeinse
tijd (300 n. Chr.) vrijwel onafgebroken is geweest. Nu zijn Houten, Vechten en Wijk bij
Duurstede al jaren de archeologische succesverhalen van het Kromme-Rijngebied. Daar
zijn natuurlijk ook erg mooie dingen gevonden.
Maar de kleine en grote vondsten in Odijk en
de andere dorpen geven een beeld van duizenden jaren bewoning van de oude stroomruggen
aan de rivier. Daar stonden geen villa's als in
Houten , forten als in Vechten of steden zoals
Dorestad. Daar Jagen kleine, min of meer gei·soleerde gemeenschappen met akkertjes en wat
vee. De plaatselijke vondsten geven inzicht in
het toenmalige landschap en de historische bewaning, toen de basis werd gelegd voor de
latere dorpsgemeenschappen in het KromrneRijngebied. Maar helaas: in een dorp als Odijk,
waar de hi storie boven de grond a! zo slecht
wordt bewaard, telt de hi storie onder de grond
helemaal niet mee. Misschien heb ik met dit
overzicht een beetje mee kunnen werken aan
een verandering daarvan.

No ten:
I. A.N.N. Zadoks-Josephus Jitta, Roman. bronze statueues
from the Nethe rlands II : Statuelles fo und south of the
limes, no. 45. Groningen, 1969.
2. A. Bruijn, Verkenning Oude Rijn.gebied. Amersfoort,
1955 .
3. De gegevens zijn ontleend aan het Dossier Odijk 32
West in het archief ROB en het Dossier Odijk 1955 in
het briefarchief ROB.
4. Citaten uit de rapportage van W.J . van Tent, M.J.A. de
Haan en J.W. Noordam, binnen het project Kromme
Rijngebied. Archief Odijk, ROB , Amersfoort .
5. W.J. van Tent, in: Archeologische Kroniek Provincie
Utrecht 1990- 1991, 32-33.
6. A. van Rooijen, in: Archeologische Kroniek Provincie
Utrecht 1994- 1995, 43-45 .
7. Zie C. Dekker, Het Kramme Rijngebied in de
Middeleeuwen: een institutioneel·geografische studie.
Zutphen, 1983; M.S.F. Kemp, Vinkenburg en het
Burgje: de vroegste geschiedenis van twee hofsteden in
Odijk, in: "Tussen Rijn en Lek", 20-2 ( 1986), 1-20 en
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Kromme-Rijngebied", 35-3 (200 1), 46-50.
8. N.M. Prangsma en E. Lohof, in: Archeologische
Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001, 50-56;
P.A.M.M. van Kempen , idem, 56; A.J. To!, idem, 57 ; J.
Dijkstra, Aanvullend Archeologisch On.derzoek aan de
Vork en bij de Oude Ha ven te Odijk, ADC-rapport 47.
Bunschoten, 2000; E. Lohof, Archeologisch onderzoek
op de locatie Singe// Schoudermantelte Odijk, ADCrapport 60. Bunschoten, 2000.
9. J. P. ter Brugge, in: Archeologische Kroniek Provincie
Utrecht 1996-1997, 45; A. J. To!, in: Archeologische
Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001, 57.
I0. H.J.A. Berendsen, De genese van het/andschap in het
zuiden van de provincie Utrecht, een fys isch-geografische studie. Utrechtse Geografische Studies 25.
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* Raymond Uppelschoten ( 1967) groeide op in
Odijk. Hij doet historisch onderzoek naar de
brede geschiedenis van het KrommeRijngebied en speciaal Odijk, Beverweerd en
Werkhoven.
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De sloop van bet kasteel Schonauwen in 1813
Wijnand Thoomes *
De veiling in 1812
Op 15 augustus 1812 overleed de laatste bewoonster van het kasteel of huis Schonau wen,
de Douairiere Frederika van Hangest d'lvoy,
weduwe van Gerlach Theodoor baron van der
Capellen, heer van Mijdrecht, Houten en ' t
Goy'. Enkele dagen later werd zij bijgezet in
het familiegraf achter de preekstoel in de
Nederduits Gereformeerde kerk van
Schalkwijk, naast haar zeven jaar daarvoor
overleden man. De erven brachten daama de
buitenplaats en de uitgebreide landerijen, die er
bij hoorden en die voornamelijk in de omgeving van Houten waren gelegen, in een veiling
die op 21 oktober 1812 plaatsvond 2•

Tekening van kasteel Schonauwen door E.M.F. van
Hangest uit 1768 (Gemeente Houten, Histori sch-topografi-

buitenplaats met de erbij gelegen boerderij
"Het Schoutenhuis" voor 92.400 francs ofwel
44.000 gulden "in klinkende Hollandse muntspecien naar tegenwoordige koers en waarde" .

In de veilingakte wordt het huis als volgt omschreven:
"Voorschreeve Heere Huizinge geentoureerd
van vischrijke grachten, voor dezelve Huizinge
een groot terrain afgescheiden door een brug
en poort; en is gemelde Huizinge voorzien van
een ruim vestibule met een corridor, ter linkerzijde een groote kamer, behangen,
geblaffonneerd, en met een marrnere schoorsteen, achter dezelve kamer een Kabinetje
uitziende op een binnenplaats, ter rechterzijde
een fraaije kamer, behangen, gestucadoord en
gelambriseerd, waarin een schoorsteen met een
marmere mantel en georneerd met een schilderstuk, terzijde een kabinetje, achter dezelve
kamer een groote zaal, behangen en uitkomend
in een Kabinetje, verder een zeer goede keuken
met fornuis, bakovens, wel- en regenwaterspompen en verdere gemakken. Voorts een
dessertkamer, Knegtskamer, provisie, wijn en
andere kelders, boven zes kamers vier behangen en drie met schoorstenen, vier kabinetjes,
een meidenkamer en zoldering over de geheele
Huizinge. De tuin beplant met exquise vruchtboomen en gewasschen, wei aangelegde Lanen
en wandelingen beplant met meer dan Negen
honderd zware eike, sparre en andere boomen."

De buitenplaats zelf wordt aldus omschreven in
de akte:
"De Buitenplaats genaamd Schonauwen met
deszelfs annexe en spacieus betimmerde Heere
Huizinge, genummerd 1, tuinmanswoning,
orangerie, duivenhuizen, stalling voor Elf
paarden, Koetshuis met hooizolder en
Koetsierskamer. Item een nieuw en ruim betimmerde Stallinge voor koebeesten en een
schuur, vijvers en grachten, plantagie, tuin,
boomgaard, bosch en aanhorige Landerijen,
groot ruim acht Hectares, Een en vijftig ares en
zeven en vijftig Centiares (oude maat Tien
morgen) staande en gelegen onder
Schonauwen, gemeente Houten en ' t Goy
[ ...... ] mitsgaders het regt tot de Visscherij in
de Schalkwijkse wetering, beginnende van den
Uitwegsche brug tot aan de Knoest toe, alsmede [ ..... ] een Bank in de kerk van Houten;
zijnde een gedeelte van het voorschreeve
Bosch Erfpacht van de Domeinen des Rijks op
een Jaarlijksche canon van zeven en dertig
franken tachtig centimes (Hollands geld achttien gulden)."

Op deze veiling koopt Hendrik Ravee 3 , een in
de stad Utrecht wonende grootgrondbezitter, de

Uit deze beide omschrijvingen leid ik af dat de
buitenplaats tijdens de veiling van oktober
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1812 nog in de staat verkeerde waarin deze
zich in de 17de en 18de eeuw had ontwikkeld
en bovendien dat het huis zeker nog bewoonbaar was en in een niet a! te dep1orabele staat
verkeerde. De omschrijving van de omringende vijvers en grachten, plantage enzovoorts is
mogelijk enigszins overtrokken. Uit een vergelijking van de kaart van Schonauwen uit
1720 (gepubliceerd in "Het Kromme
Rijngebied" van september 1998 4 ) en de kadastrale kaart uit 1832 blijkt dat het terrein om
het huis maar een beperkte omvang had (zie
de afbeelding).

Fragment van de kadastrale kaart, sectie B blad 2, van de
gemeente Schonauwen uit 1828 met daarop ingetekend
het terrein van kasteel Schonauwen aan de
Schalkwijkseweg I5

De sloop in 1813
Een curieus kladbriefje, gesteld in het Frans
en dus geschreven v66r eind 1813, als door
toeval bewaard in het oude bestuursarchief
van de gemeente Houten, maakt echter duidelijk dat Ravee al kort na de aankoop het huis
moet hebben gesloopt5 • In dat briefje wordt
namelijk vrijstelling van de belasting op deuren en ramen gevraagd vanwege het feit " ...
qu ' on a commence a abattre les batiment[s] de
..

--

!

Het curieuze kladbriefje uil 18 13 over de sloop van het hui s (SAKRUH, Gemeentebestuur Houten 1811-1961 , 71 3)
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Het graf van Hendrik Ravee uit 1833 op de voorburcht van kasteel Schonauwen (foto Gemeente Houten, Hi storischetopografische atlas

Schonauwen" (men is dus begonnen met het
neerhalen van de gebouwen).
Zou het zo kunnen zijn dat Ravee, die al de
buitenplaats Den Engh onder Vleuten bezat,
de instandhouding van Schonauwen vooral als
een kostenpost heeft gezien? Bovendien moest
hij ook nog de nodige kosten maken voor het
opheffen van het achterstallig onderhoud.
Wellicht speelde tevens een rol dat Ravee in
1812 a! zestig jaar oud was en er weinig behoefte aan zal hebben gehad om zijn
comfortabele woning aan de Ganzenmarkt in
Utrecht voor het huis Schonauwen te ven·uilen.
Wei moest de pachter van "Het Schoutenhuis"
als Hendrik Ravee of "iemand van zijnentwege" op het landgoed wilde zijn de stal van de
herenboerderij en de opkamer voor hem in gereedheid brengen 6• En hij wilde ook op het
landgoed begraven worden. De Raad van de
gemeente Schonauwen willigde uiteraard dat
verlangen in: zijn graf ligt er nog steeds (zie
de afbeeldi ng).
Het Kromme-Rijngebied, 38-4 (2004)

Geen geldgebrek
In ieder geval was het geen geldgebrek dat
Ravee heeft doen besluiten om het kasteel , op
de nog altijd bestaande hoektoren na, in 1813
te Iaten slopen. Na zijn overlijden op 27 december 1833 werd op 4 januari 1834 zijn
testament, bestaande uit zes tweezijdig beschreven blaadjes, door notaris G.H. Stevens
geopend'. Hij verdeelde zijn aanzienlijke vermogen en onroerende eigendomrnen onder
acht begunstigers. De belangrijkste erfgenaam
was zijn dan nog minderjarige neef Hendrik
Bernard Nieuwenhuis 8 • Aan hem werden toebedeeld de buitenplaatsen Schonauwen, Den
Engh en Themaat, vijftien hofsteden alsmede
landerijen onder Houten, Vleuten ,
Snellerwaard en Maarssenbroek, in de
Blokhovense Polder en onder Heeswijk en
Willeskop "en aile verdere Landerijen waar
ook gelegen". Bovendien bedroegen, nadat de
nalatenschap was afgewikkeld (het huis van
Ravee aan de Ganzenmarkt werd verkocht,
evenals de zes paarden met Iandauer, twee ca81

leches en een koets) de resterende geldmiddelen nog ruim fl. 530.000,-, een kapitale som
voor die tijd.

*W Thoomes was van 1965 tot 1994 secretaris
van Het Utrechts Monumentenfonds en doet
onderzoek naar de leef omstandigheden in de
eerste helft van de 19'1' eeuw in Schonauwen.

Schonauwen c.s. in de kadastrale legger van de gemeente Schonauwen, dee! 2, artt.77. (SAKRUH,
Gemeentebestuur Houten 18 11 - 196 1 (l 09), 707). De
familieband met Hendrik Ravee is ontstaan via zijn
moeder. Een zuster van Hendrik (Anna Margaretha)
trouwde nl. op 14 november 1784 met Coenraad Smitz
von Petsch en di ens zuster was de moeder van Hendrik
B. Nieuwenhuis.

No ten:
De meest recente beschrij ving van de lotgevallen van
Kasteel Schonauwen aan de Schalkwijkseweg 15 is te vinden in: 0 . Wttewaall , Random de Leedijk. Meer dan 2000
jaar bewoningsgeschiedenis van de Houtense Vinexlocatie. Houten, 2003, 51 -60.
I. Gerl ach Theodoor baron van der Capellen, heer van
Mijdrecht, Houten en ' t Goy is geboren 6 april 1734,
overleden op 12 oktober 1805 en begraven op 17 oktober in Schalkwijk achter de preekstoel in het
familiegraf. "De armen ontvingen daarbij gelij k bij de
vori ge !eden van de fam ilie tot eene gift van fl . 30,-".
Hij was gehuwd op 23 januari 1764 met Frederika van
Hangest d' I voy, geboren 16 september 174 7 en overleden 15 augustu s 18 12 op Schonauwen en begraven te
Schalkwijk. ln haar overlijdensakte wordt (terwijl in
akten in die jaren nimmer de plaats van overlijden
wordt vermeld) genoteerd dat zij woonde op de
Hofstede Schonau wen (Streekarchief KrommeRijngebied - Utrechtse Heuvelrug (SAKRUH)
overlijdensakte nr. 16 uit 18 12).
2. Het Utrechts Archief (HUA), Notariele archieven
Utrecht, U324c004, aktenr. 33 1, notaris G.H.Stevens te
Utrecht, 2 1 oktober 18 12.
3. Hendrik Rave( e) is in Utrecht geboren op 17 mei 1753
in het Luthers gezin van Hendrik Rave en Rachel de
Bruin en overleden in Utrecht op 27 december 1833,
oud 80 jaar (HUA, Doopboek Evangelisch-Lutherse gemeente Utrecht en overlijdensakte gemeente Utrecht
1833, nr. 1699). Als vermogend man voert hij als beroep rentenier. Hendrik woont in 1824 (en bij zijn
over1ijden) in het hui s 277 aan de Ganzenmarkt samen
met een huishoudster, twee knechten en drie dienstmaagden. Hij is ongehuwd gebleven.
4. D.T. Koen, Kaart van. Schonauwen aan de vergetelheid
ontrukt, in: "Het Kromme-Rijngebied", 32-3 (1998),
70-72.
5. SAKRUH, Gemeentebestuur Houten 18 11-1 96 1 ( I 09),
7 13.
6. Het Utrechts Archief (HUA), Notariele archieven
Utrecht, U324e025, huuraktenr. 9234, notaris G.H.
Stevens te Utrecht, 2 1 december 1833 .
7. Het Utrechts Archief (HUA), Notariele archieven
Utrecht, U324c026, aktenr. 9245, notaris G.H. Stevens
te Utrecht, 4 januari 1834.
8. Hendrik B. Nieuwenhu is was student te Leiden toen hij
werd ingeschreven als eigenaar van het hui s
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lets over Wijkse schippers rond 1580
T Marseille*
In het vorige nummer van dit tijdschrift is kart
aandacht besteed aan de scheepstol op de Rijn
te Wijk bij Duurstede'. Daarbij werd een publicatie van Marseille genoemd over andere
scheepstollen rand 1580. In de betreffende tolboeken komen oak schippers uit Wijk bij
Duurstede vo01: Op verzoek van de redactie
heeft de auteur daarover deze korte bijdrage
geschreven.
'lets' over Wijkse schippers? Ja, iets. Want
naar een Wijks schippersgilde is in de archieven niet gezocht, naar gegevens over deze
schippers in de notariele akten is niet gekeken
en lij sten van bijvoorbeeld huiseigenaren of
belastingplichtigen zijn niet uitgevlooid.
Tolboeken vormden de basis van mijn onderzoek. Nu telt een tolboek van de grote rivieren
uit het eind van de zestiende eeuw tussen de
500 en 1000 posten per toljaar. Ik heb deze
daarom niet over een reeks van jaren bewerkt,
maar aileen enkele steekproeven genomen. In
dit geval steekproeven van een paar jaren uit de
tolboeken van Nijmegen, Arnhem, IJsseloord
(bij Arnhem) , Doesburg en Zutphen. Deze
steekproeven werden indertijd genomen ten behoeve van twee publicaties: Wat tolboeken
vertolken en Varen op de grate rivieren rand
15802 •

Normale en bijzondere jaren
Nu leveren sommige tolboeken in bepaalde jaren heel weinig op over de Wijkse scheepvaart.
Mijn aandacht gaat daarom vooral uit naar
twee gevallen met zeer bruikbare informatie,
namelijk de IJsseltol omstreeks 1573 en de tol
van Arnhem in 1603-1604. Als gevolg van deze invalshoek komen wei de Wijkse activiteiten
in oostelijke richting goed aan bod, maar valt
de vaart op West-Nederland buiten ons blikveld.
Het is tegenwoordig vaak druk op de grote rivieren, maar uit de oude tolboeken blijkt dat er
ook vroeger behoorlijk wat verkeer was. Zo
noteert bijvoorbeeld Tiel in het jaar 1582 maar
Iiefst 1592 passages. Daarbij komen dan nog
Het Kromrne-Rijngebied, 38-4 (2004)

een 200 verder niet-vermelde passages van lege schepen. Schippers uit grote steden als
Nijmegen, Arnhem, Zutphen en Kampen bepalen het beeld, maar ook kleinere plaatsen tellen
mee. Zo ook op de Rijn, waar het tolboek van
Arnhem in 1604 voor Culemborg 138 passages
noteert, voor Wageningen 51 en voor Wijk bij
Duurstede 37, waarvan 23 stroomafwaarts en
14 stroomopwaarts.
Dat zijn cijfers over een normaal jaar, maar het
jaartallenboekje laat ook andere jaren zien, bijvoorbeeld 1574, het jaar van Lei dens Ontzet en
1600, het jaar van de Slag bij Nieuwpoort. Dat
zijn de grote gebeurtenissen, kleinere gevechten blijven wat op de achtergrond. Nog rninder
aandacht krijgen de gevolgen van de oorlogen:
steden geplunderd, akkers verwaarloosd, welvaart die verdwijnt. Maar ook verschuivingen,
zoals handelsroutes die verlegd worden. Als
bijvoorbeeld Holland in opstand komt, blijft
Amsterdam trouw aan het Spaanse bewind.
Maar West-Friesland, met onder andere
Enkhuizen, bevindt zich aan de zijde van de
Prins en daardoor kunnen de Watergeuzen
Amsterdam blokkeren. Zodoende wordt de
aanvoer van graan onmogelijk en komt ook de
proviandering van de Spaanse troepen die
Haarlem belegeren in gevaar. Daarom wordt de
aanvoerlijn verschoven. Yoortaan gaat het
graan van Delfzijl via Friesland naar de IJssel
en dan over de Rijn naar Utrecht en
Amsterdam.
De grote kooplieden in Kampen, Deventer,
Utrecht en Amsterdam verzorgen gaarne de
koop en verkoop van dat graan. Kampen ziet
met genoegen dat de opbrengst van de tol zich
verdubbelt en de schippers krijgen het druk.

De Usseltol in 1573-1574
Enkele cijfers. In het toljaar 1573-1574 gaat
3531 last3 rogge de 11 sse! op. Amsterdamse
handelaren nemen daarvan 1696 last voor hun
rekening, Deventer volgt met 569 last. Ook
Kampen en Utrecht tellen goed mee. Van de
kleinere plaatsen noem ik Culemborg en
Arnhem met 72 en respectievelijk 30 last. Wijk
83

Gezicht op Wijk bij Duurstede vanaf de zuidelijke oever van de Lek met op de rivier verschillende schepen en een houtvlot, ei nd 17de eeuw (Kopergravure door T. van Does burgh als randversiering bij de provinciekaart van B. de Roij , 1696;
Streekarchief Kromme-Rijngebied- Utrechtse Heuvelrug, Topogratisch-historische Atlas Wijk bij Duurstede)

bij Duurstede met 41 last in negen partijen
slaat daarbij een goed figuur.
De handel in mout laat een vergelijkbaar patroon zien, al hebben Amsterdam en Deventer
van plaats gewisseld. Wijk heeft ook hier weer
zijn aandeel: van de 2068 partijen, samen 1318
last, neemt Wijk er vijf, samen 27 last, voor
haar rekening. Ook voor de Wijkse schippers is
er dan veel te doen. In normale jaren tellen wij
bijvoorbeeld bij de tol te Zutphen slechts een
paar schippers uit Wijk bij Duurstede. In 15731574 zijn het er ruim twintig met 32 passages
in opvaart en 34 in afvaart.
Enkele namen uit de jaren zeventig zijn rnisschien interessant, hetzij voor genealogen,
hetzij voor historici, die somrnige namen al
eens in een ander verband zijn tegengekomen.
Van de kooplieden noem ik dan onder anderen
Het Kromme-Rijngebied, 38-4 (2004)

IJsbrandt Jacobs, Bartelt van Eeck, Adriaen
Willems en Hendrick Willems. Zij schakelen
schippers uit Maurik en Wijk in voor de aanvoer van stokvis, gerst en rogge in ladingen
van bijvoorbeeld vijf last. Ta1rijker zijn de
schippers - zestien verschillende namen worden genoemd - waarvan enkele twee- of
driemaal. Veertien keer varen zij op de IJssel
zonder lading, soms in opvaart, soms stroomafwaarts. Zij varen onder andere tweemaal voor
kooplieden uit Utrecht, twee keer voor Wijk,
een keer met tien last mout en graan voor
Deventer rekening. Ik noem nog enkele namen:
Melcher Jans, Bernt Jans, Johan Otten en Otto
Hendricks.
Tussen koopman en schipper in staan de schipperhandelaren. Bijna allemaal met het
patroniem Thonisz. en met voornamen als
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Daniel, Evert, Gerrit, Jan en Johan. Soms varen die schipperhandelaren met een lading
zout, maar ook rogge, tegels, ossenhuiden,
zeep en brandhout worden genoemd.
De Arnhemse tot in 1603-1604
In het merendeel van de bewerkte tolboeken
komen maar een paar Wijkse schippers voor.
Daarom geef ik nu eerst de uitzondering: het
tolboek van Amhem over het toljaar 16031604. Dat vermeldt veertien Wijker schepen
stroomopwaarts, 21 gaan stroomafwaarts.
Het zijn vooral schipperhandelaren, zoals Jan
Loven. Deze wordt driemaal stroomopwaarts
genoteerd met diverse waren of leeg en zesmaal stroomaf met hout, vooral waardhout.
Acht andere schipperhandelaren doen het wat
kalmer aan. Peter Claesz. wordt drie keer genoemd, tweemaa1 met hout stroomafwaarts,
een keer als schipper met een lading hout voor
Kleefse rekening. Hendrick Jansz. gaat met
500 ton turf stroomafwaarts, met hout stroomopwaarts.
Ik noem verder nog Joachim van Dijck, Claes
Byer, Derrick Airdts, Gaert Dryess, Gaert de
Cloyer en Jan van Huessen. Allemaal schipperhandelaren en allemaal met hout. Vaak
brandhout, maar ook bergroeden, planken en
waardhout. Vier varen met een samoreus\ een
met een Iichter, een met een kromsteven. Bij
andere schippers wordt het scheepstype niet
vermeld.
Een keer wordt een vrouw genoteerd. Het is de
weduwe van Lubbert Goossensz. Zij passeert
in januari met een leeg schip, in juni als schipperhandelaar met brandhout. Beide keren gaat
het stroomafwaarts, het brandhout was geladen
in twee schepen , een samoreus en een Iichter.

met Wijkenaren. Claes Petersen gaat drie keer
stroomafwaarts, steeds met rijshout, Roelof
Claes eenmaal, ook met rijshout. Beiden zijn
schipperhandelaar, beiden varen met een samoreus. Jacob Jans gaat stroomopwaarts met een
lege samoreus en onze Roe! of Claes passeert
met 400 delen (planken) voor een koopman uit
Emmerik. De laatste Wijkenaar die wij tegenkomen is Cornelis Cornelisz. in 1582 te Tiel.
Hij gaat stroomafwaarts met elzenpalen voor
een Dordtse koopman.
Kortom: tolboeken bieden inzicht in hoe handelsstromen liepen en zich in de tijd
ontwikkelden. Daamaast zijn ze zeker ook
voor genealogen interessant, met name als het
varende families betreft die immers op en
langs de rivier vertoefden.
*T Marseille is oud-medewerker van het
Economisch-technologisch Jnstituut Friesland,
schrijver van het hoek 'Harlingen, de vermaerde zeestad' (1984) en doet onderzoek naar
zaken op en rond vaarwegen.

Noten:
I. " Het Kromme-Rijngebied" 2004-3 (38), 64.
2. T. Marseille, Warrolboeken verrolken: koophandel,
schepen en scheepvaarr op de /Jssel rand 1570.
Leeuwarden, 1993. T. Marseille, Varen op de grore rivieren rand 1580. De rolboeken van 1565, 1582 en
1603 over kooplieden, schippers, goederen en schepen.
Culemborgse akren over scheepsbouw. Een verkennende docwnenrarie. Leeuwarden, 2002. Beide publicaties
zij n in eigen beheer uitgegeven en verkrijgbaar door
storting van 9 respectievelijk I0 EURO op postgiro
807949 te name van T. Marseille, Leeuwarden.
3. Een last is een volumemaat: I last is circa 3 100 liter.
4. Samoureus is een samentrekking van de namen van de
rivieren Sambre en Meuse (Maas).

Tenslotte
Tenslotte nog enkele posten uit tolboeken met
weinig 'Wijks' verkeer. In 1564-1565 noteert
Arnhem slechts een schipperhandelaar uit
Wijk: Jan Airdts, stroomaf met wat knollen. In
1603-1604 wordt Wijk bij Duurstede te
IJsseloord tweemaal geboekt: Willem Jans,
stroomop met een samoreus met wat hennep
voor een onbekende koopman en Henrick Jans
met een kromsteven waarin kanthout voor een
koopman uit Bocho1t.
Bij Nijmegen is het in 1602-1603 wat drukker
Het Krornme-Rijngebied, 38-4 (2004)
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Jaarverslag van de Monumentenwerkgroep,
maart 2003 tot september 2004
Bert van der Houwen
Het was een lang gekoesterde wens van onze
vereniging om naast een archeologiewerkgroep
ook een werkgroep voor de bovengrondse gebouwde historie op te richten . Zo ' n werkgroep
biedt een goede mogelijkheid om officiele en
njet-officiele monumenten in ons gebied extra
aandacht te geven. Dit is met name nodig nu
de gemeenten met betrekking tot het monumentenbeleid een belangrijkere rol gekregen
hebben.
De samenstelling van de werkgroep was als
volgt: Ad van Bemmel, Wijk bij Duurstede,
Bert van der Houwen, Houten (voorzitter),
Dea Yonk, Bunnik, Frans Landzaat,
Schalkwijk, Henk Reinders, Bunnik, Hans
Schemmekes, Houten, Herman Steenman,
Houten en Peter de Wit, Odijk. Helaas zijn de
!eden niet optimaal verspreid over de verschjJIende plaatsen; wij zoeken met name nog
versterking uit Wijk bij Duurstede. Naast de
vaste werkgroepleden zijn er ook ondersteunende !eden die lokaal goed bekend zijn en
aandachtspunten kunnen aandragen voor de
werkgroep.
De werkgroep is sinds de oprichting 9 maal
bijeen geweest; de eerste bijeenkomst was op 3
maart 2003 . Er werd eerst geYnventariseerd
welke andere organisaties op het monumententerrein in onze regio actief zijn, wat onze
werkwijze zal zijn en wat onze status is ten opzichte van het bestuur. Over dit laatste is
afgesproken dat we als werkgroep zelfstandig
kunnen opereren tegenover de gemeenten,
maar dat er wei een regelmatige terugkoppeling zal plaatsvinden.
Er zijn in het 'verslagjaar' orienterende gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke
bestuurders van de gemeenten Bunruk, Houten
en Wijk bij Duurstede. Duidelijk is dat Bunnik
en Wijk bij Duurstede moeite hebben om een
gemeentelijk monumentenbeleid op poten te
zetten, waarbij - hoe kan het anders - de finanHet Kromme-Rijngebied, 38-4 (2004)

cien een belangrijk struikelblok vormen. Deze
gemeenten hebben zelf al contact gezocht met
Houten, hetgeen hopelijk zal leiden tot een regionale samenwerking waarbij het Houtense
beleid de andere gemeenten kan inspireren.
We hopen als werkgroep hjerbij ook een stimulerende rol te kunnen spelen. In dat kader heeft
onze werkgroep het initiatief genomen tot een
Iezing over gemeentelijk monumentenbeleid,
in de vorm van een presentatie van de Bond
Heemschut op 7 april in Bunnik, waarbij ook
de portefeuillehouders en de diverse politieke
fracties waren uitgenodigd.
In de gemeenten Bunnik en Wijk heeft het ontbreken van een Gemeentelijke
Monumentenlijst onze meeste aandacht. In
Houten concentreren wij ons op enkele objecten (panden , grenspalen en een begraafplaats).
Binnen de werkgroep speelt momenteel vooral
de vraag hoe we in onze regio als werkgroep
een wezenhjke rol kunnen spelen om bij de betrokken gemeenten een verantwoord
monumentenbeleid van de grond te krijgen.
Daarnaast willen we naar buiten toe door het
publiceren van een serie artikelen in het regionale huis-aan-huisblad 't Groentje meer
aandacht vragen en interesse opwekken voor
monumenten in het Kromme-Rijngebied.
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Varia
'Surfgedrag' genealogiewebsite
Ruim een jaar geleden berichtten wij u over
de lancering van de website www.genealogiezuidoostutrecht.org, een website waar u
stamboomgegevens van de voormalige bewoners van het Kromme-Rijngebied en de
Utrechtse Heuvelrug kunt raadplegen. Aan het
digitaliseren van de beschikbare gegevens en
dus het aanvullen van de database wordt nog
steeds onverminderd hard gewerkt door de
heer Hans van der Linden en zijn familie.
En met succes. De website is populair, zo
blijkt uit de statistieken.
Deze statistieken geven ons een beeld van het
surfgedrag van de bezoekers van deze site.
Zo bezochten in het afgelopen jaar maandelijks gemiddeld zo'n 2250 gei"nteresseerden de
website. Op woensdagen en zondagen en
tussen I 0.00 uur 's ochtends en 21 .00 uur
's avonds, met pieken aan het eind van de
middag en het begin van de avond , is het het
drukst. Opvallend is dat er tussen 21 .00 en
24.00 uur 's avonds nauwelijks bezoekers op
de site te vinden zijn. 's Nachts echter is het
weer opvallend druk maar gezien het groeiend
aantal buitenlandse bezoekers is dit niet
vreemd. De meeste bezoekers komen uit
Nederland en Belgie maar op de derde, vierde
en vijfde plaats staan resp. Australie, Canada
en Groot-Brittannie. Inmiddels zijn er ook bezoekers gesignaleerd uit Zwitserland,
Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, NieuwZeeland en zelfs uit Japan.
De website heeft zich inmiddels een plaats
verworven in het netwerk van genealogische
sites in Nederland, zo blijkt uit de gegevens.
Vee! bezoekers komen via een link op veelbezochte websites als www.geneaknowhow.net
(zie hierover Het Kromme-Rijngebied 38-112,
juni 2004, 35), www. wazamar.org, en
www.stamboomsurfpagina.nl de site binnen.
Maar ook via www.utrechtsarchiefnet.nl, de
website waar aile openbare archiefdiensten
van de provincie Utrecht zich hebben verenigd, komen vee! bezoekers terecht op deze
site.
Er is regelmatig contact tussen bezoekers en
beheerder. Zo worden verbeteringen aangeHet Kromme-Rijngebied, 38-4 (2004)

bracht en eventuele fouten gecorrigeerd. En
deze contacten hebben zelfs geleid tot de zeer
verdienstelijke inzet van een van de bezoekers,
die zijn kennis en vaardigheden op het gebied
van databases voor dit doe! heeft ingezet.
Kortom, genoeg motivatie om door te gaan en
gezien het aantal groeiende buitenlandse
bezoekers is de volgende wens een Engelse
versie van de site. Hier wordt nu hard aan
gewerkt. Wij houden u op de hoogte!
Marieke van Nimwegen

Fietsroutekaart waterschap
De ]eden van de Historische Kring 'Tussen
Rijn en Lek' treffen bij deze aflevering van
het tijdschrift een informatieve en mooie fietskaart aan voor het gebied tussen Nieuwegein
en Wijk bij Duurstede. Deze kaart is gratis beschikbaar gesteld door het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
in Houten. De kaart is in juni 2004 in opdracht van het waterschap gemaakt door G-0
Graphics in Wijk bij Duurstede en heeft als
thema het water en de daarbijhorende 'kunstwerken' zoals dijken , gemalen en sluizen.

Landelijke Archievendag 2004 en 2005
De eerste Jandelijke open dag voor archieven
in Nederland is een groot succes gebleken.
Meer dam·over vindt u op de website
www.divakoepel.nl (onder activiteiten:
landelijke archievendag). In Wijk bij
Duurstede namen op zaterdag 30 oktober
2004 maar liefst 250 bezoekers een kijkje in
de centrale vestigi ng van het Streekarchief
Kromme-Rijngebied- Utrechtse Heuvelrug.
Van deze bezoekers was 45 % nog nooit eerder
bij een archiefdienst binnen geweest.
De grootste groep (38 %) was tussen de 50 en
59 jaar oud en wat plaats van herkomst
betreft, scoorde Wijk bij Duurstede (weinig
verrassend) met 47 % veruit het hoogst.
De waardering voor de verschillende activiteiten en stands was groot. Vooral de demonstratie van het aanvezelen van zwaar beschadigd
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Prov inciaal archiefi nspecteur lrmgard Broos en haar voorgangster Noor Erkelens kijken samen met andere bezoekers naar
het aanvezelen van papier door Hoogduin Papierrestauratoren uit Delft (foto Marijke Dekker-Klinkenberg)

papier door het restauratie-atelier Hoogduin
Papie1restauratoren uit Delft trok veel belangstelling (zie de foto) . Spannend werden ook
de rondleidingen in het eind 2002 onder water
gelopen archiefdepot gevonden.
In 2005 zal vrijwel zeker opnieuw een
Landelijke Archievendag worden gehouden.
Ook het Streekarchief is dan weer van de
partij!
Ria van der Eerden
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