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Vier eeuwen (groot)grondbezit in 't Goy:
een poging tot historische reconstructie
Ad van Ooststroom *
Inleiding
Binnen het kader van een groter onderzoek dat
ik verricht naar het eigendom en gebruik van
grond in het Kromme-Rijngebied wordt in dit
artikel het grandbezit in ' t Goy' in 1400 vergeleken met dat in 1832 en wordt een beeld
gegeven van de ontwikkeling ervan in de tussenliggende vier eeuwen.
Waarom 1400 als beginjaar? Rond dat jaar is
in Utrecht begonnen met de registratie van het
grondeigendom en -gebruik. Dit gebeurde per
(groot)grondbezitter in eigendomsakten, leenregisters, (erf)pachtregisters en goederenlijsten.
De kwaliteit en mate van compleetheid van de
optekening door de diverse eigenaren vertoont
daarbij grote verschillen.
Vanaf ongeveer 1580 is een dee! van dit bezit
in kaart gebracht, zelden systematisch en vaak
incompleet, veelal als gevolg van geschillen,
eigendomsoverdrachten etc., maar zonder de
aanwezigheid van kaarten zou dit onderzoek
onmogelijk zijn. Eveneens kansloos zou deze
studie zijn zonder de digitale beschikbaarheid
over Jeenregisters (J.C. Kort), regesten van de
(erf)pachtregisters van de Ridderlijke Duitse
Orde (M. Koopstra), de website www.dewoonomgeving.nl, de digitale toegang tot de
Utrechtse Notarie!e Archieven, een voorbeeld
op www.historischgisfryslan.nl, en misschien
wei het allerbelangrijkste: vee! vrije tijd.
Waarom als eindjaar voor 1832 is gekozen, laat
zich raden. Na de Franse bezetting wordt
Nederland voor het eerst systematisch en op
perceelsniveau in kaart gebracht: het kadaster
van 1832.
Voor de verwerking van de data uit de bronnen
maak ik gebruik van een Geografisch
Informatie Systeem (GIS)'. De kadastrale kaarten van 1832 vormen de basis voor een digitaal
ruimte-tijd diagram dat het historische grandeigendom in kaart brengt. Per perceel kan
informatie over eigenaren en gebruikers worden opgeslagen. Het doe! is niet voor ieder
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perceel aile eigenaren tussen 1400 en 1832 in
beeld te brengen. Soms is dit echter nodig omdat de informatie voor het beginjaar 1400 niet
toereikend of beschikbaar is.
Hoe de informatie beschikbaar zal worden gemaakt en mogelijk door anderen kan worden
aangevuld, zal hopelijk in de komende zes
maanden duidelijk worden.

Grondeigendom en bezit
De actuele definitie van modern grondbezit is
duidelijk: grondbezitters zijn geregistreerd bij
het kadaster. In de Middeleeuwen lag de eigendomssituatie van grond veel ingewikkelder en
was het begrip eigendom waarschijnlijk meer
gerelateerd aan het gebruiksrecht dan aan het
juridisch eigendom. Dit artikel is niet het kader
voor een verhandeling over grondbezit. Ik volsta met het definieren van vier soorten goed die
tussen 1400 en 1832 in de bronnen voorkomen;
dit zijn geen absolute kwalificaties: allodiaal
goed bijvoorbeeld kan worden verpacht of in
leen worden uitgegeven, leengoed wordt ook
vaak verpacht etc.
- Allodiaal goed: grond die vrij is van rechten
van anderen; de eigenaar is zowel economisch als juridisch eigenaar.
- Pachtgoed: het gebruik van de grond wordt
voor een bepaalde tijd verkocht, het 'eigendom' blijft bij de verpachter. Vaak bezit de
verpachter de grand niet zelf, maar heeft deze in leen of erfpacht. Niet
noodzakelijkerwijs is de pachter ook degene
die de grond bewerkt.
- Erfpachtgoed: het gebruik van de grand
wordt voor onbepaalde tijd verkocht, soms
beperkt tot het Ieven van de erfpachter.
Erfpachten konden verkocht of vererfd worden; een antwoord op de vraag wie eigenaar
van de grand is, is hierbij a! minder duidelijk.
- Leengoed: dit wordt veelal om niet, tegen
een geringe vergoeding en oorsprankelijk
ook tegen hand- en spandiensten door de
45

leenheer aan de leenman in leen gegeven.
Leengoederen worden verkocht waarna de
nieuwe leenman het goed opdraagt en in leen
terugontvangt. Leengoed kan in achterleen
worden gegeven, in (erf)pacht of zelf worden
gebruikt. De verhouding leenheer-leenman is
door de eeuwen heen veranderd; in toenemende mate werd het leensysteem een
residu, zoals ook blijkt uit onderstaande grafiek. Door de eeuwen heen vermindert het
aantallenen dat wordt opgedragen; daar is
een aantal oorzaken voor: lenen worden 'ten
eigen' gegeven waardoor de verplichting tot
het opdragen en dus de registratie vervalt of
de leenheer koopt het leen en gebruikt het
voor andere doeleinden.
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Fig I. Leenregi stratie van het Leenhof van Vianen in ' t Goy

Naast vergoedingen aan de verpachter of leenheer rustten vaak nog andere rechten en lasten
op de grond, zoals tienden, tijnzen etc. Derden
waren geregeld eigenaar van de daarmee verbonden inkomsten. Voor veel grondeigenaren
waren de inkomsten uit de grond een essentieel
dee] van hun inkomen. De geestelijkheid (bisschop, kloosters, kapittels en parochies) en de
gasthuizen gaven hun grond meestal in
(erf)pacht uit. Wereldlijke heren hadden vaak
een 'andere agenda' en hadden soms meer baat
bij hand- en spandiensten.
Wanneer in dit artikel over eigenaar wordt gesproken, wordt daarmee degene bedoelt die de
grond in leen geeft of verpacht. Het is mogelijk dat deze eigenaren de grond zelf op hun
beurt in leen of pacht hadden. Omdat niet aile
grondregistratie bewaard is gebleven, is het
niet mogelijk compleet te zijn. Hier wordt
slechts het grondbezit in ' t Goy behandeld; aile
besproken eigenaren hadden ook bezittingen in
andere plaatsen. In een latere fase van het
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onderzoek zal het mogelijk zijn op grotere
schaal dit soort analyses te maken of verschillende gebieden met elkaar te vergelijken.

't Goy in 1832
' t Goy was de naam van het gerecht waaronder
het merendeel van Houten en ' t Goy vie!. In
1832 werd Houten de naam van de gemeente.
Deze bestond uit drie kadastrale secties van samen negen kaarten:
- de sectie ' t Goy, in kaart gebracht op vier kadastrale kaarten
- de sectie Schoneveld met twee kaarten en
- de sectie Houten met drie kaarten 3 •
De vier kaarten van ' t Goy beslaan in totaal
960 morgen(= 820 ha) en vormen het kader
van di t artikel.
In de Franse tijd was begonnen met het versneld saneren van het grondeigendom uit het
feodale tijdperk; kJooster- en kapittelgoederen
werden verkocht en het leenstelsel en tiendrecht afgeschaft. Voor de grondgebruikers
betekende dit misschien niet zo vee!; in vee!
gevallen bleef de grond in handen van dezelfde
families, maar het betekende het einde van het
leenstelsel en van de grote domeinen van
klooster- en kapittelgoederen. Deze waren na
de reformatie in het bezit gekomen van de
Staten van Utrecht, die een deel verkochten en
vervolgens van de Landsdomeinen, die het
restant grotendeels verkochten tussen 1820 en
1830.
Tot die tijd kwam het (letterlijk) in kaart brengen van grondbezit sporadisch voor en dit
werd meestal per grondeigenaar gedaan.
Gelukkig is een aantal kaartboeken bewaard
gebleven. Ze dekken maar een klein deel (circa
20%) van het to tale grondgebied en sommige
grondeigenaren (met name van de leengoederen) hadden in het geheel geen kaarten of deze
zijn niet bewaard gebleven. De kwaliteit en
bruikbaarheid verschillen per landmeter en als
een landmeter overleed, bleef zijn werk vaak
onvoltooid.
Onder koning Willem I (1813-1840) werd heel
Nederland in kaart gebracht; 1600 kadastrale
kaarten waren nodig om de provincie Utrecht
op perceelsniveau in kaart te brengen. Over het
algemeen bestond een object, zoals een boerderij , uit een aantal kadastrale percelen. Dit
was nodig omdat de registratie ook werd ge46

bruikt voor het berekenen van de grondbelasting en weiland, bouwland, boomgaard en
dergelijke verschillend werden belast. Voor 't
Goy waren ongeveer 500 kadastrale nummers
nodig. Deze werden in de zogenaamde
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT's)
geregistreerd 4 • Op deze manier werd het
grondbezit per gemeente, provincie en land in
kaart gebracht, een project van jaren, want aile
percelen werden met de hand gemeten en getekend; luchtkartering en computers moesten
uiteraard nog worden uitgevonden .
Deze 960 morgen in 500 percelen, met dus een
gemiddelde perceelsgrootte van bijna 2 morgen\ waaruit ' t Goy bestond, was in het bezit
van 58 eigenaren (inclusief de verschillende
overheden en het waterschap).
Een kwart van deze eigenaren (15) bezat 80%
van de grond. De meerderheid ervan zal zelf
niet geboerd hebben. Deze bezittingen zijn in
kaart gebracht in figuur 1a op p. 50 en 51.

Gerard Wttewaall
de weduwe van Simon Hendriks Frijkenius
de weduwe en de kjnderen van Jan Uijtewaal
Everardus van Oosterom
Nicolaas Wilhelmus Budding
Eduard van Oldersloot
Jan Melsen
het College van de Lekdijk Bovendams
De weduwe van Teunis Uijtewaal
De Ridderlijke Duitse Orde
de weduwe van Jacob van Doom
Andre van Westrenen
Pieter Jacob van de Does de Bije
Gijsbert van Kooten
Anneke van Westrenen
Barbara en Laurentiusgasthuis

als belender aan de ene zijde de weduwe
Jansen en aan de andere zijde de erven van
Piet Pietersen'.
Op basis hiervan kan slechts bij uitzondering
een perceel worden gelokaliseerd, zeker omdat
de namen van de belenders vaak klakkeloos uit
eerdere leen- of pachtbrieven werden overgenomen, terwijl de betreffende personen al vele
jaren, soms zelfs eeuwen, dood waren. En er
zij n meer ' uitdagingen' te overwinnen. Ik geef
de belangrijkste:
• De leen- en vee! (erfpacht)registratie stopt ca
1790, 40 jaar voordat het kadaster de registratie overneemt.
• Grote grondveilingen vinden plaats (vrouwenkloosters) in 1797, 30 jaar voor het
kadaster; slechts bij uitzondering zal de laatste leenman of de koper in 1797 in 1832 nog
eigenaar zij n.
• Leengoederen die 'ten eigen' gegeven werden of om andere redenen niet meer in leen
Aantal morgen
111
101
77
67
57
45
44
36
35
35
33
29
28
25
17
14

%van totaal
12%
10%
8%
7%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
1%

Tabel I. De 16 grootste grondeigenaren in 1832

't Goy in 1400
Bepalen waar een specifiek perceel is gelegen op
basis van de informatie die gegeven wordt in de
teen- en pachtregisters is zo goed als onmogelijk.
De typische omschrijving van een stuk grond in
een leen- of (erf)pachtbrief, in een register, notariele akte of welke bron dan ook luidt:
'X morgen onder het gerecht van 't Goy,
strekkende van de A-sloot tot de B-weg met
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werden gegeven, verdwij nen uit de registratie en duiken vaak pas na vele generaties
weer op in de notariele archieven, en dan
dikwijls anders omschreven.
• Naast het feit dat de namen van belenders vaak
verjaard zijn, worden grondeigenaar en -gebruiker vaak door elkaar gebruikt en met
verschillende namen aangeduid (bijvoorbeeld
St Meerten of Kapittel ten Dom, de Zieken of
47

Melaten, de Stevensabdij of Oudwijk).
Achterlenen en verpachtingen maken het geheel nog gecompliceerder.
• De registratie was niet altijd foutloos.
Percelen werden onder Houten beschreven,
maar lagen soms ergens anders, noordpijlen
staan soms verkeerd.
• De registratie ontbreekt helemaal of is niet
compleet. In het archief van St Servaas bijvoorbeeld begint de registratie pas in 1717;
gelukkig is er een goederenlijst in het
Statenarchief uit 1583. Soms zijn percelen aileen maar via de belendingen te lokaliseren.
• De in de bronnen opgegeven perceelsgrootte
en de voor de belendingen gebruikte termen
' boven' en 'ben eden ', namen van sloten, wegen en dergelijke zijn niet altijd correct of
duidelijk.

De hofstede Vianen 7
De Ridderlijke Duitse Orde
Eigen8
Het Domkapittel
De hofstede Culemborg
De St Servaasabdij te Utrecht
Het kapittel van Oudmunster
Het huis Nijenrode9
Het Barbara- en Laurentiusgasthuis
De bisschop van Utrecht
Het kapittel van St Pieter
Het kapittel van StMarie

artikel is het niet mogelijk om op ieder individueel perceel in te gaan met de argumentatie
waarom en hoe tot een bepaalde conclusie is
gekomen.
Het resultaat tot nu toe is dat ruim 90% van ' t
Goy begin vijftiende eeuw in kaart is gebracht.
Dit percentage kan met verdere studie, aanvullingen van andere onderzoekers en wat geluk
nog toenemen. Met 44% zijn de kerkelijke instellingen (bisschop, kerken , kloosters en
gasthuizen) de grootste grondbezitter, de adel
heeft 41 %; de rest is allodiaal bezit of is (nog)
niet duidelijk. Twaalf eigenaren bezaten samen
85% van de grond.
Voor de onder het leenstelsel uitgegeven grond
bestond de vergoeding veelal uit hand- en
Aantal morgen 6

Soort bezit

248

Leen
Pacht en erfpacht

131

92
56

50

48
41
38
34

28
25

24

Leen, pacht en erfpacht
Leen
Pacht en erfpacht
Leen, pacht en erfpacht
Leen, pacht en erfpacht
Pacht
Leen en pacht
Leen, pacht en erfpacht
Pacht en erfpacht

Tabe1 2. De 12 grootste grondei genaren in "1400"

De ' kampioen ' vonden we de volgende perceelsomschrijving in het leenregister van
Sterkenburg uit 1601:
'Het heetveld, strekkend langs de weg naar de
horst tot de plaats, waar vanouds een berkenboompje stond, waarbij een 'doof' slootje ligt,
als scheiding gebmikt door Adriaan Hubertsz.'
Voor de vinder van dit perceel stel ik een aantal goede flessen wijn beschikbaar; het
berkenboompje zal er wei niet meer staan . . .
Als ik spreek over de grondeigenaren in 1400,
zal dat in het algemeen de in de registratie vermelde eigenaar zijn. In een beperkt aantal
gevallen is dat niet zo of niet te bewijzen, omdat de registratie ontbreekt. In het kader van dit
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spandiensten, een heergewaad, zoals een paard,
een rode sperwer, een paar witte handschoenen
of geld. De kerkelijke organisaties die voor
hun onderhoud afhankelijk waren van de inkomsten uit de grond, gaven deze uit in
(erf)pacht) voor een financiele vergoeding of
ze bewerkten de grond zelf en verkochten de
oogst, maar ook hier komen beleningen voor.
De bisschop en diverse kapittels hadden ook
leengoederen.
' t Goy is slechts een klein en, met name omdat
de ontginning daar eerder plaatsvond dan in
omliggende gebieden, zoals bijvoorbeeld
Schonauwen en Schalkwijk, een specifiek gebied. De processen die invloed hadden op de
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veild ondanks protesten daartegen 12 •
- Het nieuwe koninkrijk.
Nadat veel goederen van de Staten van Utrecht
waren overgegaan naar de landsdomeinen, begonnen deze rond 1820 met de verkoop van de
(erf)pachtgoederen. Dit proces heeft zo'n tien
jaar geduurd, maar in 1832 vinden we nog diverse domeingronden van de Utrechtse
kapittels in het kadaster 13 •
In het kader van dit artikel kan ik niet per perceel aangeven hoe dit in de loop van de eeuwen
is overgegaan tot aan de uiteindelijke bezitter uit
1832. Naast de bovengenoemde gebeurtenissen
hebben ook de volgende zaken een rol gespeeld:
- De afschaffing van het leenstelsel , waarbij het
eigendom volledig over ging naar de leenman
en de rechten van de leenheer vervallen werden verklaard;
- Het grotendeels afkopen van de erfpachten en
verkopen van de pachtgronden.

veranderingen in het grondeigendom tussen
1400 en 1832 zijn echter redelijk vergelijkbaar.

Het einde van het feodale tijdperk
De volgende gebeurtenissen hebben grote invloed gehad op het grondbezit.
- De reformatie.
In de tweede helft van de 16de eeuw is vee!
kerkelijk grondbezit in handen gekomen van
de Staten van Utrecht; deze hebben het Iaten
registreren '0 en hebben diverse gronden verkocht. Hierin is geen duidelijk patroon te
ontdekken; in het kadaster van 1832 vinden
we nog grond in eigendom van de Hervormde
Diaconie van de kerk van 't Goy, terwijl de
kerk al lang geleden afgebroken was waarbij
de bezittingen waren overgegaan op de
Hervormde Gemeente van Schalkwijk.
Leengoed van de bisschop en de Paulusabdij
werd tot aan het einde van de 18de eeuw beleend namens de Staten van Utrecht en
geregistreerd door het Utrechts leenhof" en
veel kerkelijke en kapittelgronden werden verpacht totdat zein het begin van de 19de eeuw
werden verkocht.
- De Franse revolutie.
Onder het bestuur van de republiek werden in
zeer grote verkopen de meeste kloostergoederen verkocht. Zo werden de goederen van de
vijf adellijke vrouwenkloosters in 1797 ge-

Vergelijken we nu het grondbezit in 1400 met
dat in 1832, dan verschijnt het volgende beeld '4
(tabel 3).
Van de grondbezitters uit 1400 zijn er nog maar
twee over in 1832: de Ridderlijke Duitse Orde
en het Barbara- en Laurentiusgasthuis, beide
met aanzienlijk rninder grond dan ze in het begin van de 15de eeuw hadden.
15

Eigenaar in 1832
LVG DH
Gerard Wttewaall
9
Simon Hendrik Frijkenius weduwe
24
Jan Uijtewaal weduwe en kinderen
76
Everardus van Oosterom
10 53
Nicolaas Wilhelmus Budding
ll
12
Eduard van Oldersloot
45
Jan Melsen
4 9
College van de Lekdijk Bovendams
36
De Ridderlijke Duitse Orde
35
De weduwe Anthony Uijtewaal
2
de weduwe Jacob van Doom
2 6
Andre van Westrenen
Peter Jacob van de Does de Bije
Gijsbert van Kooten
De Domeinen ( de rivier de Lek)
Anneke van Westrenen
10
Barbara- en Laurentiusgasthuis
7

Eigenaar in 1400
KD AS Eioen HNIJ GBL KO

5
3

10

36
35

26

KP

HC

13
7

20

8

I

7

KM Ander Totaal
36 lll

I

5

101
77

4
5

67
57
45

22

44

36
35
21
23

10

I
I

10

0
14
6

10

33

2

I

0
7

6
13
6

12
2
20
6

33
29
28
25
20
17

14

Tabel 3. De grootste eigenaren van 1832 en de oorsprong van hun grand
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De hofStede Vianen

--

Het Kapittel ten Dom
De hofStede Culemborg
De St Servaasabdij te Utrecht

Het kapittel van Oudmunster

lllllill

Het huis Nijenrode

CJ

Het Barbara Laurensgasthuis

Het kapittel St Pieter

CJ

Het kapittel St Marie

c:=J

Figuur la

NB In de kaart komen arceringen voor
die niet in de Jegenda voorkomen, deze
hebben betrekking op kl einere
gronde igenaren
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Grondbezit 't Goy ca 1400
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Figuur 2. Grondbezit van Gerard Wttewaal in 1832

Het primaire doe! van het onderzoek is niet
hoe, van wie, wanneer en waardoor de grond
in het bezit van de eigenaren uit 1832 is gekomen. Dieper graven kan ons echter wei inzicht
geven in de vraag of het grondbezit bijvoorbeeld als belegging of als voortzetting van een
oud familiebezit moet worden gezien. Of dat
een boerderij bestaat uit eigen bezit naast gepachte grond, die door de eigenaar zelf wordt
bewerkt.
Voor een aantal van de grondbezitters uit de
bovenstaande tabel wordt de verwervingsgeschiedenis meer gedetailleerd worden
beschreven.
Gerard Wttewaall
De 111 morgen in ' t Goy (plus 75 elders in
Houten en Schalkwijk) zijn door de familie
Wttewaall gedeeltelijk door vererving en gedeeltelijk door koop verworven.
Het huis Wickenburgh met bijbehorende landerijen was vanaf ca 1400 eigendom van de
familie Van Oestrum (1409-1630), daarna van
twee generaties Westrenen (1630-1672). Deze
moesten het bezit verkopen aan Hendrik Quint
en Nicolaas Hamel bij wie zij in de schuld
stonden. Onder Ferdinant Hattingh kwam het
bezit in 1687 (deels door vererving, deels door
koop) weer bij elkaar en door vererving via de
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nicht van diens vrouw, de echtgenote van
Hendrik Assueris Wttewaall, bij Gerard
Wttewaall, diens kleinzoon. De lijst van goederen die Martinus van Westrenen verkocht aan
Nicolaas Hamel en Hendrik Quint is aanwezig
in Het Utrechts Archief16 • Van de betreffende
42 morgen liggen er 30 in 't Goy, op de kaart
gemerkt met de letter A 17 • Een dee! hiervan behoorde tot het oorspronkelijke goederencomplex van Wickenburgh en is door Willem
Johansz van Oestrum in 1630 samen met
Wickenburgh verkocht aan Lubbert van
Westrenen, de vader van Martinus. Ongeveer
20 morgen waren afkomstig van zijn moeder.
Interessant is dat drie morgen van het
Domkapittel, die in 1648 door Lubbert van
Westrenen van de Dom werd gekocht, in 1440
ook Wickenburgh werd genoemd 18•
In 1767 kocht Hendrick Assueris Wttewaall 67
morgen in Houten en Schalkwijk van
Wijbrandus Hermanus van der Sluys. Het merendeel hiervan is te traceren tot ca 1671 , toen
het in bezit was van Johan Aemilius (581/2
morgen), in 1685 van de erven Aemilius en in
1703 van Johan Wolfs cum suis. Gegeven hun
Jigging heeft een dee! hiervan ook tot het bezit
van de Van Oostrums behoord en is deze grond
eerder verkocht door Martinus van Westrenen 19 •
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Het totaal in 't Goy bedraagt ruim 30 morgen,
gemerkt met een B. Een kaart uit 1681 geeft de
Jigging aan van deze percelen 20 •
Vier morgen hiervan waren leenroerig aan de
hofstede Montfoort; de beleningen daarvan tot
ca 1460 !open parallel met die van
Wickenburgh 2 ' :
1400: Peter van Golberdingen
1409: Willem van Oostrum
1421: Sophia Willemsdr van Oostrum, later gehu wd
mat Jan van Schadewijk (zij erft in 1423
Wickenburgh van haar broer Elias.)
1460: Elias Jansz van Schadewijk, Wickenburgh naar
Hadewich Johansdr de Boole, echtgenote van Dirck
van Oostrum (het is nog niet duide1ijk wat de precieze relatie was tussen Sophia en Dirck van Oostrum).
In 1676 wordt Johan Aemilius ermee beleend en vervo lgens:
1680: zijn weduwe Helena ter Stege; hun erven verhuren ca 1700 58'12 morgen in ' t Goy en SchaLkwijk
aan Arien Jochemsen van Waal , welke huur in 1710
overgaat op Lambertus van Bemmel
1751: Jan Hendrik Heurn, hun kleinzoon, erft en verkoopt het dezelfde dag aan Jan Anthony Bart
1767: Anna Maria Tulleken, weduwe van Jan
Anthony Bart, gehuwd met Wijbrandus Herman us
van der Sluijs. Zij verhuurt in 1759 een huis, duifhuis en 65 morgen boomgaard, bouw en weiland in
't Goy en Schalkwijk waarin praktisch het gehele bezi t dat in 1767 verkocht wordt, kan worden herkend.
Zonder op ieder individueel perceel in te gaan, is het
zeer waarschijnlijk dat een zeker dee! van het bezit
dat Johan Aemilius en zijn vader tussen 1660 en 1700
hebben opgebouwd via verkoop door Jan Hendrik
Heurn aan Wijbrandus van der Sluys en daarna aan
Hendrick Assueris Wttewaall tot het oorspronkelijke
goederencomplex van Wickenburgh behoorde.

Tussen 1722 en 1821 worden nog 48 morgen
aan het bezit toegevoegd:
1722: 3,7 morgen van Antonia van Santen de weduwe van Dirck Splinter van Rossum, C
173 I : 14 morgen van Peter Aartse Verhoef, 0
1734: 0,2 morgen van Cornelia van Meerlo, E
1753: 3,3 morgen van Jan van Loenen en Jacoba
Voorbij , F
1782: 3,3 morgen van Gerardina Blom, weduwe van
Abraham van IJzendoorn, G
1784: 3 morgen van de erfgenamen van Camelis de
Rijn en Jannetje Uittewaal, H
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1778: 4 morgen van Jan de Bruijn J
1806: 3,8 morgen van Rudolph Johannes Toelaar, K
1821: 13 morgen van de Domeinen , voormalig land
van Oudmunster, L

Over een periode van honderd jaar groeide het
bezit in 't Goy van ca 30 tot 111 morgen.

Simon Hendrik Frijkenius weduwe
(Anna Sloet)
De verwervingsgeschiedenis van dit bezit is
nauwelijks minder gecompliceerd. Tussen1800
en 1806 koopt de weduwe van Simon Hendrik
Frijkenius:
• Loyendaal (zie hierna) met 45 morgen en
137 roeden
• De Schonehofstede (zie hierna) met 38 morgen en 71 roeden van de erven van Jan
Andre van Westrenen, die ze in 1773 hadden
gekocht van de erven van Folckert Both22 en
Goswiena Pauw, en eveneens:
• 6 morgen strekkend van de Achterweg tot de
Oosterlaak, leenroerig aan Culemborg. Dit is
Culemborgs leen 82, waarmee in 1478
Herman Gerardsz van Oestrum wordt beleend. Dit was oorspronkelijk Vianens leen
131, waarmee in 1420 Gerard van Oostrum
beleend was. Het is niet duide1ijk waarom de
belening is overgegaan naar Culemborg, op
de kaart aangeduid met de letter A
• 15 morgen, leenroerig aan Vianen , Vianens
Ieen 12 J2', op de kaart B.
De Schonehofstede is samengesteld uit:
• Grond van het Barbara- en
Laurentiusgasthuis, verkocht in 1722 aan
Goswiena Pauw, de weduwe van Folkert
Both en dan omschreven als: hofstede, huis
en 23 morgen 24 ; 118ste deel hiervan was eigendom van het Bartholomeusgasthuis, dat
het in 1615 ruilde voor een stuk in
Oostveen, C
• 4 morgen is een dee! van Vianens leen 125,
dat in 1626 een (achter)leen is van de
Hofstede Broekhuizen en in 1640 in eigendom komt van het Barbara- en
Laurentiusgasthuis en daarna niet meer
wordt beleend, D
• Een perceelland van het Kapittel van St Jan
(2 morgen) en een perceel van het
Bartholomeusgasthuis (3 morgen 2' ); deze
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Figuur 3. Grondbezit van de weduwe van Simon Frijkenius in 1832

zijn in 1691 in gebruik bij Cornelis Berntsz
de Rooy, dezelfde die de 23 morgen pacht
(waarschijnlijk horen ze dan al tot de
Schonehofstede), E en F
• 41/2 morgen van Vianens Jeen 132. G. De rest
van dit leen van ca 5 morgen is waarschijnlijk ook opgenomen in Loyendaal
• 2112 morgen waarvan we alleen weten dat het
in 1691 eigendom was van kolonel Van
Rossum, H.
Loyendaal komt voor het eerst voor in 1767,
als Goswiena Pauw het verhuurt aan Albertus
van der Worp. Een kaart uit 166226 beschrijft ca
37 morgen, waarvan:
• 24 morgen van Willem van Nijenrode, J en H
• 8 morgen van Oudmunster, K
• 4 morgen van de Dom, L
• Jl/2 morgen van St Servaas, M
• 1112 morgen eigen land van Jan Claasz, N
• De resterende 5 morgen is afkomstig uit de
boedel van Dirck Splinter van Rossum, gekocht door Anthony Godin in 1733 van
Adrianus Houtman en via hem mogelijk in
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het bezit gekomen van Jan Andre van
Westrenen , P
Ook dit bezit is ontstaan uit vele transacties, zowel vererving als koop. De meeste eigenaren in
dat proces hebben de grond zelf niet bewerkt,
maar deze meestal verpacht, geheel of in delen.

Jan Uijtewaals weduwe en kinderen (J)
In het Jeenregister van Vianen wordt Jeen 126
omschreven als ca 87 morgen, binnendijks en
buitendijks plus de graswaard en de rijswaard
aan de Lek, belend door in het oosten de
Dwarsdijk, in het westen de
Genekensdambrug, in het noorden een wetering door de Genekensdam en in het zuiden de
Lek. In 1832 heeft Jan Uittwaal hier 74 morgen, het College van de Lekdam 36 morgen en
Oldersloot 45 morgen. Jan Uittewaal koopt in
1793 aile Ianden binnendijks door overdracht
van Frederik de Ridder als speciale gemachtigde van Jan Carel van Bentinck. De
familie Van Bentinck had die in eigendom
sinds 1683.
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Figuur 4. Eigenaren met meer dan 40 morgen in 1832

Everardus van Oostrum (0)
In 1808 koopt Hilligje de Bie 60 morgen van
de Ridderlijke Duitse Orde. Uit de akte blijkt
niet waar deze gelegen waren; ze waren echter
traceerbaar via het archief van de Duitse Orde.
Zij was de moeder van Everardus van
Oostrum. Daarnaast was deze Everardus in
1832 in het bezit van vier morgen voormalig
pachtgoed van de parochie in 't Goy, Vianens
leen 124, de hofstede De Geer of De
Oostrummerhofstad, en Vianens leen 133, bij
elkaar de 67 morgen , die hij waarschijnlijk zelf
bewerkte.
Nicolaas Wilhelmus Budding (C)
Ook de grond die Budding in 1832 in bezit
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heeft en verpacht, heeft een aantal oorspronkelijke eigenaren:
• Het Dwers- en Cortland, 19 morgen erfpachtgoed van St Marie, mogelijk de door
Dekker27 genoemde 'Gravenmorgen' die in
1411 in erfpacht was bij Jacob van Gaasbeek
• Nog 5 morgen erfpachtgoed van StMarie
• De Kruishoeve, die als belending voor komt
van Vianens leen 128 met Machelien van der
Striep of Strijp. De naam Kruishoeve komt
van een wegkruis dat op de splitsing van de
Tuurdijk en de Beusichemseweg stond 28 • Het
is niet duidelijk wie de eigenaar was van deze grond, mogelijk was het allodiaal bezit.
• 5112 morgen leengoed van Loenersloot, in
1474 in leen bij Evert Jansz van Katwijk
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• 12 morgen afkomstig van het Duitse Huis,
in 1407 gepacht door Evert van Katwijk
• 61/2 morgen van Vianen, dat in 1395 in leen
werd gehouden door dochters van Gijsbert
van Oostrum.
Wanneer en van wie Nicolaas Wilhelmus
Buddingh deze grond heeft gekocht of geerfd,
is nog niet duidelijk.

Jan Melzen (M)
Ook de 43 morgen van Jan Melzen had
meerdere oorspronkelijke eigenaren.
Van zijn vader Jacob Melzen erft hij 25 morgen, 15 daarvan was voormalig eigendom
van het Bartholomeusgasthuis, dat deze in
1736 had verkocht aan Gerrit van den Wurff,
van wie Jacob ze in 1781 koopt. In het Liber
Hospitalis van het Bartholomeusgasthuis 29
wordt in 1440 s1echt 10 hont bezit in ' t Goy
vermeld. Rand 1600 was dit door aankopen
daar uitgebreid tot deze 15 morgen. Een perceel van 10 morgen is afkomstig uit de
bezittingen van de Duitse Orde, die dit in
1643 had verkocht. Waarschijnlijk waren dit
samen de 25 morgen die hij erfde.
Acht morgen waren oorspronkelijk eigendom van St Servaas, die door de
Ridderschap worden verkocht in 1693.
31/2 morgen was vroeger leengoed van
Vianen , een deel van leen 128, en de 51/2
morgen die Jan Melzen in 1808 koopt van de
erfgenamen van Hendrik van den Berg komt
mogelijk ook van de Duitse Orde. Op een
kaart van de Duitse orde van ca 1580 staat
over dit perceel vermeld dat het van hen zou
zijn; uit andere bronnen is dit nog niet bevestigd.

vestructuur', zoals in Schonau wen en
Schalkwijk, maakte dat ieder perceel overal
en nergens toebehoorde. Er was bovendien
een zeer levendige handel in grond. Yerdere
studie zal duidelijk moeten maken in hoeverre dit verschilt van de gebieden met meer
planmatige ontginningen.
Het gangbare erfrecht, waarbij aile kinderen
erven, heeft deze versnippering zeker verergerd.
De percelen zoals ze vanaf 1400 worden beschreven, komen voor het grootste deel
overeen met de perceelgrenzen zoals we die
kennen uit het kadaster van 1832. Dat is niet
geheel een verrassing, omdat boerderijen
vaak uit grand van meerdere eigenaren bestonden en als zodanig hun eigen identiteit
(moesten) blijven behouden. Boerderijen
werden wei opgedeeld, percelen niet.
Ook het tegenovergestelde, percelen uit
1400 die samenklonterden tot grotere percelen, is in ' t Goy een grate uitzondering.
Wat deze studie ons niet vertelt, is hoeveel
boerderijen er waren, hoe groat ze waren ,
hoe ze vererfden etc. Dit zou het onderzoek
een extra dimen sie geven die de complexiteit aanzienlijk vergroot. Het primaire
doel is het grondbezit anna 1400 (of zo
vroeg mogelijk daarna) zo compleet mogelijk in beeld te brengen voor een zo groat
mogelijk gebied, zodat het als uitgangspunt
kan dienen voor verder onderzoek naar de
ontstaanssituatie van 1400 of verder gedetailleerd onderzoek naar grondbezit per
eigenaar, familie etc.
Ongetwijfeld heb ik de laatste maanden akten bestudeerd, archiefinventarissen
geraadpleegd en werk gedaan dat eerder
door anderen is gebeurd en heb ik, andersom, werk gedaan dat anderen kan helpen bij
hun onderzoek. Yoor opmerkingen, vragen
en aanvullingen bent u van harte welkom op
mijn emailadres: Ad@vanooststroom.com.

Conclusies
Als we de kadastrale kaarten uit 1832 van ' t
Goy vergelijken met die van gebieden met
meer planmatige ontginningen, dan valt direct op dat de parcellering chaotisch is en
slechts het gevolg kan zijn van organische
groei. Het gebrek aan een regelmatige 'hoe-

*Ad van Ooststroom woont te Bergen op
Zoom, is na 32 jaar bedrijfsleven gepensioneerd en doet onderzoek naar historisch
grondbezit in de provincie Utrecht metals
doe! om de situatie van 1400, toen begonnen
is met de registratie van onroerend goed, in
beeld te brengen.

Eduard van Oldersloot (L)
Deze koopt in 1802 45 morgen van Jan
Carel Bentinck, een deel van het buitendijkse deel van Vianens leen 126, waarvan het
College van de Lekdijk de andere helft had.
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No ten:
I . Het gaat daarbij om ' t Goy zoals gedefinieerd op de kadasterkaarten uit 1832.
2. Geografisch lnformatie Systeem, Mapinfo 7.8. Dit is
een digitaal systeem waarin informatie per perceel
wordt opgeslagen en zichtbaar kan worden gemaakt.
Tevens kunnen daarin berekeningen, analyses etc worden uitgevoerd en rapporten gegenereerd .
3. Zie www.dewoonomgeving.n l.
4. Een morgen is ruim 0,85 ha, bestaat uit 6 hont, die op
hun beurt weer uit I 00 (v ierkante) roeden bestaan.
Lengtematen werden gegeven in roeden (ca 3,7 meter),
ellen en voeten.
5. Deze verhouding, de mate van versnippering, zal voor
de studie als een van de parameters worden gebruikt
om gebi eden met elkaar te vergelijken.
6. Hierin zijn aileen de gronden opgenomen waarvan de
locatie is vastgesteld .
7. Aileen leenregisters van Vianen zijn bewaard gebleven;
het is niet duidelijk of Vianen ook grond in pacht heeft
u itgegeven .
8. De categorie 'eigen' om vat aile percelen waarvan (no g)
geen leen- of pachtrelatie is vastgesteld.
9. Het betreft hier perce len die in 1662 eigendom waren
van Willem van Nijenrode en waarvan nog geen eerdere bezitters zijn vastgeste ld. De eerste bezitter is
mogelijk Willem van Nijevelt, di e in 1505 eigenaar
word! van 4 morgen die eigendom waren geweest van
het Barbara- en Laurentiusgasthuis.
10. Het Utrechts Archief (HUA), Staten van Utrecht, 233937, Utrechts Leenhof, en andere.
II . HUA, Inventaris Utrechts Leenhof (38) door D.T.
Koen.
12. HUA, Staten van Utrecht (23) , 1076-1.
13. Nationaal Archief (NA), Domeinen, 2.08.30.04.
Amortisatie Syndicaat.
14. Hi erin zijn aileen de eigenaren als in de bovenstaande
lij sten opgenomen.
15. De volgende afkort ingen zijn gebruikt :
LVG: Leenhof Vianen, lenen van ' t Goy
DH : De Ridderlijke Duitse Orde
KD: Kapittel ten Dom
AS: Abd ij St Servaas
HNIJ: Het Huis Nij enrode
GBL: Barbara- en Laurentiusgasthui s
KO : Kapittel van Oudmunster
KP: Kapitte l van St Pieter
HC: De hofstede van Cul emborg
KM: Kapittel van St Marie
Ander: andere kleinere grondeigenaren.
De geta llen in de tabel geven het aantal morgen aan.
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16. HUA, Archief Wickenburgh, 38.
17.20 morgen hiervan zijn allod iaal, 8 leengoed van de
bisschop van Utrecht.
18. HUA , Domkapittel, 1697.
19. ln 166 1 transporteert Marti nus van Westrenen 8 morgen, de Uiterscamp, op Johan Aemilius en in 1663
koopt Johan Aemilius 4 morgen, waarvan 2 112 morgen
leenroerig aan Moers bergen naast de hofstede
Wickenburgh (Streekarchief Kromme-Rijngebied Utrechtse Heuvelrug (SA KRUH),
Dorpsgerechten (64), 791 , 23 1 en 257. Een van zijn
dochters transporteert in 1686 1/5 dee! van huis, hofstede etc met 32 morgen aan Johan Wolfsen, behalve
I 0 morgen erfpacht van St Servaas, doch zo groot en
klein als deze in ' t Goy gelegen zijn uit de boedel van
Johan Aemilius, in gebru ik door Thonis Willemsz. SAKRUH , Dorpsgerechten (64) , 79 1, 428 In ieder geval
was een dee! van de grond die Johan Wolfs in 1767
verkoopt aan Hendrick Assueris Wttewaall dus al eerder door Marti nus van Westrenen verkocht aan Joahan
Aemilius en diens vader.
20. Op deze kaart is het perceel waarop Wickenburgh staat
maar 4 morgen, terwijl Martin us van Westrenen het
hui s met 8 morgen verkoopt aan Hamel/Quint. Het is
niet duidelijk hoe de andere 4 morgen in het bezit van
Van der Sluys is gekomen.
21 . J.C. Kort, ' Repertorium op de lenen van de hofstede
Montfoort, 1362-1 649' , Ons Voorgeslachr, 37 (1982),
289-377, 48 1-563.
22. Folckert Both was wijnhandelaar te Utrecht en verpachtte al in 1709 grond in ' t Goy.
23. J. C. Kort, ' De leenhoven van de heren van Vianen. III .
De lenen van Goye' , Ons Voorgeslachr, 41 (1986) , 489 1,97-110.
24. Zie kaart in HUA, Bewaarde Archieven, 709, 1387.
25. In 1744 gekocht door Goswiena Pauw van het
Bartholomeusgasthuis.
26. HUA, Kapittel van Oudmunster, 1364 en 933, fo72-73,
330.
27. Zie C. Dekker, Her Kramme Rijngebied in de middeleeu.wen, Een institutioneel-geografische studie.
Zutphen, 1983, 356 en verder.
28. Idem.
29. HUA, Bewaarde Archieven , 709, 16 19.
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Over de geschiedenis en verrichtingen van de
Archeologische Werkgroep 'Leen de Keijzer'
Anton van Schip *
Introductie
Op 19 september 2005 was het tien jaar gel eden dat Leen de Keijzer stierf. Dit artikel wil
op de eerste plaats een hommage zijn aan een
archeoloog pur sang en aan zijn verdiensten op
dat gebied. Daarnaast is het bedoeld als eerbetoon aan Henriette, zijn vrouw. Een derde
doelstelling ervan is een overzicht te geven van
de werkwijze en 'wapenfeiten ' van onze werkgroep onder Ieiding van Leen en in de tijd
daarna.
Het prille begin van de werkgroep
Aan de wieg van deze werkgroep stond een
man: Leen de Keijzer. Leen werkte bij de gemeente Houten in de buitendienst en was erg
gei"nteresseerd in archeologie. In de jaren vijftig was hij heel nauw betrokken bij de
opgraving door de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) van
de restanten van een Romeinse villa in de
dorpskern van Houten. Bij zijn bezigheden buiten stuitte hij ook vaak op archeologisch
materiaal, daarop soms attent gemaakt door anderen. Hij betrok daarin de histmicus, toen nog
drs, later professor dr C. Dekker. Al doende
werd het plan geboren om anderen te interesseren in de archeologie en werd het idee
geopperd dit te realiseren door het oprichten

Leen de Keijzer ( 1930-1995 ) en Henriette de Keijzervan Mil (foto 's collectie familie De Keij zer)
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van een historische vereniging. Die kwam er
onder de naam Historische Kring 'Tussen Rijn
en Lek' op 18 mei 1966.
Op welk tijdstip onze archeologische werkgroep precies werd opgericht, lijkt niet meer te
achterhalen. In ieder geval bestond de werkgroep in 1966, omdat in het tijdschrift Tussen
Rijn en Lek verslag wordt gedaan van een opgraving van de werkgroep uit 1966' .
Officieel heette onze werkgroep toen
'Archeologische werkgroep van de Hi storische Kring 'Tussen Rijn en Lek". Hoewel we
qua financien en beleid altijd zelfstandig geweest en gebleven zijn , heeft de werkgroep
vanaf zijn ontstaan dus onderdeel uitgemaakt
van deze regionaal-historische vereniging voor
het Kromme-Rijngebied.
In 1970 werden in 't Goy de restanten ontdekt
van baksteenfunderingen. ' Van augustus 1970
tot het voorjaar 1971 ( ... )' deed de werkgroep,
die toen uit zes !eden bestond, daar onderzoek, begeleid door W.J. van Tent van de
ROB 2• Op grond van de gedane vondsten tijdens deze opgraving werd geconcludeerd dat
de funderingen deel uitgemaakt hadden van
een steenoven uit de vijftiende eeuw.

De werkgroep wordt volwassen
Toen dit werk geklaard was, ontstond het idee
voor een systematisch veldonderzoek van zoveel mogelijk percelen binnen de gemeente
Houten. Maar daar waren meer mensen voor
nodig en daarom werd in het september/decembernummer 1971 van dit tijdschrift aan
belangstellenden gevraagd om zich daarvoor
aan te melden. Gehoor gevend aan deze oproep meldde ik me begin 1972 aan. In weer
en wind, in regen en kou, gingen we op pad,
over geploegd land baggerend, op zoek naar
oudheden . En die vonden we ook; de eerste
keer dat ik als lid meedeed, op 10 februari
1972 was dat, onder andere de nogal spectaculaire vondst van het kalkstenen hoofdje van
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een Romeins beeldje (zie de afbeelding).
Minder opzienbarend maar regelmatiger, vonden we Romeins en middeleeuws aardewerk,
soms met bakken vol. Op een perceel bij de
voormalige Landbouwschool in Houten verzamelden we op een zaterdagmorgen ruim vijftig
kilogram van aileen dit soort scherven!
Scherven aardewerk uit 1500 of later lieten we
toen nog gewoon liggen omdat we het als ' recent' en ' niet interessant' beschouwden. Er was
immers genoeg aan vee! ouder materiaal te
verzamelen. Op grond van deze veldverkenningen is later onder auspicien van de ROB een
aantal opgravingen verricht, bijvoorbeeld een
zeer grote op Tiellandt, bij de boerderij De
Grote Geer, aan de Doornkade en aan de Binnenweg.
Ook hebben we 'onder aanvoering van Leen '
assistentie verleend bij deze opgravingen door
de ROB op Tiellandt, bij De Grote Geer en op
Zorgvliet. Vooral onze opgraving op Zorgvliet, waarover ik eerder schreef in
Westerheem, leverde een veelheid aan zeer
interessante zeventiende en achttiende-eeuwse
vondsten op: 'Spaanse' wijnflessen, waarvan
een tweetal met zegel, een bijna gave kwispedoor, grote fragmenten van borden van

Chinees aardewerk, medicijnflesjes, een kanonskogel , bronzen haken en gespen, etc. Een
uitvoerige beschrijving van al dit moois is te
vinden in ons opgravingsverslag daarvan. 3
Leen kon erg goede en interessante praatjes
houden over archeologie. Maar als het er op
aan kwam om een uitvoerig artikel te schrijven, dan durfde hij dat aanvankelijk niet erg
goed op persoonlijke titel aan, omdat hij meende dat zijn verhalende betoogtrant te weinig
wetenschappelijk zou zijn. Hij liet dat liever
aan mij over, ik was tenslotte academicus, zij
het geen archeo-, maar een psycholoog. Daardoor heb ik dan ook een aantal archeologische
publicaties met 'wetenschappelijk cachet' op
mijn naam staan 4 • De meeste van onze onderzoeken uit die tijd zijn echter geboekstaafd in
niet gepubliceerde interne notities. Wei werd
daarvan regelmatig een overzicht gegeven in de
jaarverslagen gepubliceerd in ons tijdschrift
Tussen Rijn en Lek.
Gaandeweg heb ik hem echter duidelijk weten
te maken dat er een heleboel wetenschappelijke, dus ook archeologische, publicaties zijn,
die, hoewel ze de vereiste voetnoten op de
juiste plaats hebben, de nodige literatuurreferenties gebruiken en betogen in het vereiste

Kalkstenen kopje, Serapis? (foto J. van Herwijnen)

Het Kromme-Rijngebied, 39-3 (2005)

59

wetenschappelijke jargon, eigenlijk - ook voor
de insider! - ontzettend saai en slaapverwekkend zijn. We kwamen tot de conclusie dat een
archeologisch verantwoord verhaal best begrijpelijk en interessant kan zijn voor zowel
wetenschappers als leken. Een wetenschappelijk verantwoord en zeer interessant en
leesbaar boek van zijn hand zag tragisch genoeg kort na zijn dood het licht5 •

Onze beschermvrouwe Henriette
Dat de werkgroep in stand bleef was niet aileen aan Leen te danken, maar ook aan zijn
vrouw Henriette Prudence (wat een mooie
naam toch, vooral dat Prudence). De werkgroep kwam namelijk iedere zaterdagmorgen
bijeen ten huize van de familie De Keijzer, wat
een behoorlijke belasting voor Henriette betekende: ze moest (ook) vroeg haar bed uit,
koffie zetten en had vaak ook al de week daarvoor door ons meegebrachte scherven
gewassen, zodat we ze konden determineren.
Zelf heeft ze in de loop der tijd ook een behoorlijke archeologische kenni s verworven en
hield (en houdt) ervan om daarover met ons
mee te praten.
Henriette werd op 30 mamt 2000 door de leden van onze werkgroep voor haar vele
inspanningen beloond door haar te benoemen
tot Lid van Verdienste. Dit geeft haar onder
andere de: '( ... ) macht en autoriteit om bij provisie, vanuit de voorzittersstoel, met al dan
niet gedekte hoofde, verzocht dan wei onverzocht, het woord te voeren in de vergaderingen
van voornoemde werkgroep ( ...)'.
De werkgroep gaat 'Leen de Keijzer' heten
In 1994 openbaarde zich bij Leen een ziekte
die aanvankelijk goed behandelbaar leek, maar
uiteindelijk fataal was. Tijdens zijn ziekte had
hij Joop van Herwijnen gevraagd om zijn rol
in de werkgroep over te nemen, omdat hij
graag zag dat we na zijn dood door zouden
gaan. Joop, toen nog een betrekkelijke leek op
archeologisch gebied, schrok daar aanvankelijk voor terug. Maar toen Leen aan bleef
dringen stemde hij er tenslotte mee in. Kort
nadat Leen op 19 september 1995 overleden
was, besloten de werkgroepleden unaniem om
hem te eren door zijn naam aan onze werkgroep te koppelen.
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Onze werkgroep na de dood van Leen
Ik meen niets te vee) te zeggen als ik hier stel
dat het aan Joops grote inzet te danken is, dat
de werkgroep, na de dood van Leen, voort is
blijven bestaan en dat hij floreert. Uiteraard
hebben de overige leden daaraan ook de nodige steentjes bijgedragen. Onze groep bestaat
op dit moment uit zes vrouwen en elf mannen.
Het jongste lid is eenentwintig, het oudste 'in
de zeventig'.
Contacten van de werkgroep met andere
(amateur)archeologen
We onderhouden goede contacten met de archeologische werkgroepen in de regio.
Daarnaast is er via (een van) de leden van onze
werkgroep regelmatig contact met de afdeling
Utrecht van de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland (AWN). Verder
is er overleg met de strategisch adviseur archeologie, Ruurd Kok, en met de
assistent-provinciaal archeoloog, Ton van
Rooijen, met name als het gaat om door de
werkgroep te verrichten 'destructief ' onderzoek als opgraven en/of grondboringen.
Contacten met de gemeente Houten
Van de gemeente Houten hebben we in 2004
een lokaal in een school toegewezen gekregen
als clubhuis. Deze gemeente - waar bijna al
ons archeologisch onderzoek plaatsvindt - kent
ons ook jaarlijks een subsidie toe. Hierdoor
zijn we in staat om de apparaten en materialen
aan te schaffen die nodig zijn om verantwoord
archeologisch onderzoek te doen en, zo nodig,
de vondsten te conserveren. Met de wethouder
en met de ambtenaar die archeologie in hun
portefeuille hebben, wordt regelmatig overlegd
over door ons vanwege bouwactiviteiten te
ondernemen archeologische acties. Verder is er
in het kader van dit overleg meegewerkt aan de
door de gemeente Houten recent uitgebrachte
nota over archeologie en monumentenzorg:
('Gekoesterd Erfgoed').
Doelstellingen van onze werkgroep
Onze eerste doelstelling is het in kaart brengen
van de archeologisch en historisch belangrijke
objecten en terreinen op het grondgebied van
de gemeente Houten en omstreken, met de opzet een betere bescherming daarvan te
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waarborgen. Dit in de eerste plaats door terreinonderzoek. Daarnaast is het soms
noodzakelijk om een noodopgraving te doen.
Het komt namelijk voor dat we plotsklaps geconfronteerd worden met het feit dat tijdens
bouwwerkzaamheden de dragline een plek met
a! dan niet archeologisch heel belangrijke zaken doorgraven heeft. In dat geval proberen we
te redden wat er te redden valt: verzamelen we
van de grondhopen, schaven en fotograferen
we profielen etc., en melden we onze bevindingen. Verder hebben we de rniddelen om
archeologisch vooronderzoek te doen in de
vorm van grondboringen.
Een andere belangrijke doelstelling van onze
werkgroep is altijd geweest het populariseren
van de archeologie. We doen dat door onze
vondsten tentoon te stellen, door presentaties
op de basisscholen en door het publiceren van
de bevindingen van ons onderzoek op een wetenschappelijk verantwoorde wijze, maar
vooral ook in een voor de geYnteresseerde leek
aansprekende en begrijpelijke taal. Als publicist van onze werkgroep treed ik op dit gebied
bewust in de voetsporen van Leen.

In de afgelopen jaren hebben we in samenwerking en overleg met de gemeente Houten , de
ROB en de assistent-provinciaal archeoloog archeologische onderzoeken verricht in Houten
aan de Beusichemseweg op diverse locaties 6 ,
aan de Binnentuin\ op kasteel Heemstede8 , op
De Kniphoek9 en rond de Stevenskerk in
Werkhoven' 0 en daarvan, soms kort, soms uitvoeriger, verslag gedaan. Ook kunt u
overzichten daarvan terug vinden in onze jaarverslagen gepubliceerd in Tussen Rijn en Lek I
Het Kramme Rijn-gebied en in de Nieuwsbrief
van de AWN afdeling Utrecht.
Op bijgaande afbeelding ziet u de werkgroep
in actie. Anders dan gebruikelijk toon ik u deze
hier, terwijl vol verve een lied vertolkt wordt
ter gelegenheid van de bruiloft van Joop van
Herwijnen en zijn vrouw Ank. Er was daarbij
natuurlijk wei degelijk een archeologische noot
aanwezig in de vorm van de jalon, waarmee dit
gelegenheidskoor a! stampend in de maat gehouden werd.
*Anton van Schip is secretaris/penningmeester van
de Archeologische Werkgroep 'Leen de Keijzer'.

De werkgroep in actie (foto collectie familie Van Herwijnen)
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No ten:
Meer over Leen de Keijzer in de biografie door
C. Dekker, 'Leen de Keijzer (1930 -1 995) amateur-archeoloog', in: M.A. van der
Eerden-Vonk e.a. (red.), Het Kromme
Rijngebied. Levensbeschrijvingen van bekende
en onbekende mensen uit het Kramme
R!jngebied. Utrechtse biografieen. Utrecht,
2002, 100-105.
I. TH.G . van Dijk, ' Een raadselachti ge put op de Scho udermantel te Odijk.' Tussen Rijn en Lek, I, (1967-2),
6-9.
2. L.J .M . de Keij zer en P.M. Heijmink Liesert, ' De middel-eeuwse steenoven in 't Goy bij Houten .' Tussen Rijn
en Lek, 6, ( 1972-1 ), 5-15.
3. A. van Schip, 'Archeologi sche werkgroep 'Tussen Rijn
en Lek'.' WesTerheem. 40 jaar AWN, 40, ( 1991-5), 325.
Archeologische werkgroep 'Tu ssen Rijn en Lek', di verse auteurs, Zorgv liet. Archeolog ische vondsten "van
een bijzonder wei gelegene buitenplaats bij den dorpe
van HouTen ". Uitgave in e igen beheer, 1992.
4. Hieronder: A. van Schip, ' Een Romeins grafmonument
te Werkhoven? Verslag van een terrein- en bronnenonderzoek.' Tussen Rijn en Lek, 16, ( 1982-l), 9-52;
' Een Romeins grafmonument te Werkhoven ? II.' Tussen
Rijn en Lek, 17, ( 1983-3), 19-25 ; ' Een Romein s grafmonument te Werkhoven ? III .' Her
Kromme-Rijngebied, 33, ( 1999-1 ) 23-24.
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5. L.J .M. de Keij zer, De kerk van Herlulf a is middelpunt
van her Oude Dotp HouTen. Hi storische Reeks Kromme-Rijn gebied 3. Houten , 1995.
6. A. van Schip, 'Houten * Beusichemseweg.' Archeologische kroniek provincie UTrechT 1996-1997, 58-60. J.
van Herwijnen en A. van Schip, ' Houten * Grote Fox.'
Archeologische kroniekprovincie Utrecht 1998-1999,
57. A. van Schip, ' Houten * Beusichemseweg 6.'
Archeologische kroniek pmvincie UTrechT 2002-2003,
87.
7. A. van Schip, 'Ho uten * Vinex locatie Dina.' A rcheologische kroniekpro vincie UTrecht 1998-1 999,61-62. A.
van Schip, ' Houten * Binnentuin .' Archeologische kroniek provincie Utrecht 2002-2003, 92-93.
8. A. van Schip, ' Houten * Heemstede.'Archeologische
kroniek provincie Utrecht 1998-1999, 57. A. van Schip,
' Bij kasteel Heemstede gevonden fragmenten van
Utrechtse gegoten marmervloertegels.' Westerheem, 52,
(2003- 1), 7-9. A. van Schip, 'Aan kasteel Heemstede
zat een aardig schroefj e los.' Westerheem , 51 , (2002-3) ,
125-1 28.
9. A. van Schip, ' Houten ,., Kniphoek.' Archeologische
kroniek provincie Utrecht 2002-2003, 94-95.
10. A. van Schip en P. de Wit, Verslag van een opgra ving
bij de Stevenskerk te Werkhoven, verrichT in 1995.
Maart 1998 . AWG 'Leen de Keij zer' .
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Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep
'Leen de Keijzer' over 2004
Anton van Schip*
In Memoriam ons lid Mary de Bruyn
Op de eerste dag van 2004 kregen we bericht
dat Mary overleden was. Ze was toen bijna negentig jaar en had al een aantal jaren niet meer
actief deel kunnen nemen aan ons werk. Als lid
was ze zeer actief. Ook had ze een grote kennis op het gebied van restaureren en van
volksaardewerk vergaard '.
Ooze educatieve activiteiten
Leden van onze werkgroep hebben groep 6 van
de Houtense basisschool Klavertje Vier, onze
buren, verteld over de IJzertijd en over de
Romeinen aan de hand van in Houten gedane
vondsten van scherven en voorwerpen uit die
tijd. Ook werd aan groep 8 van de
Bengelbongerd les gegeven over het doe! en de
indeling van de forten in de omgeving van
Houten. Tenslotte verzorgden !eden van onze
groep een lezing voor de PCOB, een vereniging van ouderen, over de historie van Houten.
Verder werd door de werkgroep assistentie verleend bij de Open Monumentendag in Houten
en waren we prominent aanwezig op de
Activiteitenmarkt op Het Rond in dezelfde gemeente.
Ooze archeologische activiteiten:
Opgravingslocatie Rietplas
Op dit terrein werd een systematische opgraving verricht in verband met op handen zijnde
bouwactiviteiten daar, waardoor de aarde tot
op grote diepte verstoord zou worden . Toen wij
ons onderzoek begonnen was er al een veertig
centimeter van de bovenlaag verwijderd. In het
oppervlak was een aantal grondverkleuringen
te onderscheiden, waarin fragmenten middeleeuws aardewerk en botfragmenten
aangetroffen werden . Door een misverstand
over gemaakte afspraken werd onze opgraving
tegen het einde doorkruist. De aannemer bleek
al begonnen met het verder afgraven van de
grond op het moment dat wij meenden nog een
Het Kromme-Rijngebied, 39-3 (2005)

zaterdagmorgen beschikbaar te hebben om ons
onderzoek af te ronden. We hebben daardoor
de laatste put niet tot op de ongestoorde grond
kunnen onderzoeken.
Uit de vondsten valt op te maken dat het hier
gaat om bewoningsresten uit de tijd 11001200. Daarnaast blijkt er relatief vee!
IJzertijdkeramiek gevonden, waaronder een
fragment van een weefgewicht van gebakken
klei en twee wandfragmenten van met
' Kammstrich' versierd aardewerk. Ook werd
er, zij het zeer weinig, Romeins ' import'materiaal gevonden, waaronder twee fragmenten
grauacke: door de Romeinen gebruikt funderingsmateriaal. Het 1ijkt er daarom op dat op
die plek/in die buurt, rond het begin van onze
jaartelling een meer inheems en minder
Romeins georienteerde bewoning geweest is.
Vondsten uit de middeleeuwse bewoningssfeer
zijn: een concentratie van stukjes eierschaal
van eenden en, uitgespoeld uit de grondmonsters, verkoolde zaden: tarwe, gerst, eenkoom?
en koolzaad. In een tarwekorrel zat een gaatje,
mogelijk er in gegeten/geboord door een meelworm. Daarnaast, zoals te verwachten, vee!
fragmenten Paffraht, Pingsdorf, Andenne en
middeleeuwse kogelpot. Een vondst die er uitsprong is een zwaar verroeste, echter nog heel
goed als zodanig te herkennen, (huis)sleutel
(zie de afbeelding) .

Grondboringen op De Hoon
Onze plannen om een onderzoek te doen door
middel van grondboringen daar werden gedwarsboomd doordat een inwoner van Houten
meldde dat hij in de Tweede Wereldoorlog in
dat gebied de inslag van een aantal bommen
had waargenomen. Door een, namens de gemeente Houten uitgevoerd, specialistisch
onderzoek werd duidelijk dat dit inderdaad het
geval was, zij het niet op de plaats waar we
wi lden gaan boren. Uiteindelijk werden twee
vliegtuigbommen geborgen. De grondboringen
die we daar vervolgens verricht hebben , lever63

den niet het gehoopte resultaat op: er werden
geen sporen van Romeinse bewoning gevonden. Wei beleefde ons lid Hans van Aken een
zeer hachelijk moment toen hij bij het doorwaden van een afwateringsslootje in de modder
bleef steken. Zowel hijzelf als zijn laarzen konden echter met hulp weer vrij gemaakt worden.

Onderzoek bij het Dijkhuis te Schalkwijk
In verband met geplande grondwerkzaarnheden
hier werd ons verzocht om door middel van
grondboringen onderzoek te doen naar de
eventuele aanwezigheid van een woonterp. Uit
ons onderzoek bleek dat er geen enkele aanwijzing was dat daar zo'n terp aanwezig zou
kunnen zijn. Wel kregen we een lesje in
krachtdadig optreden van onze voorzitter Joop
van Herwijnen. Deze slaagde er in om door het
sluiten van een weidehek ons gescheiden te
houden van een imponerend bulkend(e)
stier(tje) temidden van zijn meisjes.
Onderzoek van een mysterieuze kogelvondst
Door Frans Landzaat en Eef Meijer-van Putten
werden we attent gemaakt op een landweggetje

waarin een groot aantal aardewerk kogels aanwezig was. Uit nader onderzoek bleek dat het
waarschijnlijk om de aanwezigheid van duizenden daarvan ging, temidden van gebroken
puin. Hier en daar ons Iicht opstekend over de
mogelijke functie ervan, kwamen we tot de
conclusie dat zij dienst gedaan hebben als
maalelement in kogelmolens ten behoeve van
de farmaceutische industrie.

Contacten van de werkgroep met andere
(amateur-)archeologen
We onderhielden goede contacten met de archeologische werkgroepen in de regio.
Daarnaast was er via (een van) de leden van
onze werkgroep regelmatig contact met de
AWN afdeling Utrecht. Ook was er overleg
met de strategisch adviseur archeologie, Ruurd
Kok, en met de assistent-provinciaal archeoloog, Ton van Rooijen, met name als het ging
om door de werkgroep te verrichten 'destructief' onderzoek als opgraven en/of
grondboringen.
Contacten met de gemeente Houten
Van de gemeente Houten hebben we een lokaal
in een school (Klavertje Vier) toegewezen gekregen als clubhuis. Deze gemeente kende ons
ook dit jaar weer een subsidie toe. Met de wethouder en met de ambtenaar die archeologie in
hun portefeuille hebben, wordt regelmatig
overlegd over door ons vanwege bouwactiviteiten te ondernemen archeologische acties.
Verder is er in het kader van dit over!eg meegewerkt aan de door de gemeente Houten
uitgebrachte nota over archeologie en monumentenzorg.
*Drs. A.S.M. van Schip is secretaris/penningmeester van de Archeologische Werkgroep
'Leen de Keijzer ', Werkhovenseweg 22, 3985
MH Werkhoven.

Noot:
1. Zie 'In memoriam Mary de Bruyn (9-1-1914
tot 1-1-2004)', Het Kromme-Rijngebied 381/2 (2004), 1.
De in de Rietplas gevonden rniddeleeuwse sleutel
(foto J. van Herwijnen, 2004)
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BOEKEN
Schonauwen op schrift
W Thoomes, Schonauwen. Boerenleven in
zuid-oost Utrecht rond 1800. Culemborg, 2005
(Eigen uitgave; ISBN 90-9019385-5)
In de eerste helft van de negentiende eeuw was
Schonauwen een zelfstandige gemeente van
bijna 675 hectaren met circa 220 inwoners.
Momenteel is Schonauwen geheel opgenomen
in de nieuwbouw van Houten. Over die gemeente heeft ons verenigingslid Wijnand
Thoomes recent een informatief en aantrekkelijk boekje van 47 pagina's geschreven:
Schonauwen. Boerenleven in zuid-oost Utrecht
rond 1800. Hij gaat in op de bevolking, op het
grondbezit en de welstand, en in meer uitgebreide zin op het boerenbedrijf. Het boekje is
in eigen beheer uitgegeven. Het is te bestellen
door overmaking van € 6,75 (inclusief verzendkosten) op giro 118143 ten name van W.
Thoomes te Culemborg. U kunt het echter ook
zelf komen ophalen op de studiezaal van het
Streekarchief in Wijk bij Duurstede (tel. 0343595517). In dat geval betaalt u € 5,-.

Transcriptie tiendverkopingen kapittel
St. Pieter
D. van Wageningen, Transcriptie register van
verkoop tienden te Woudenberg, Amerongen
etc. van het Kapittel van Sint Pieter te Utrecht
1563-1699. 3 Din. Amersfoort, 2001-2005
(Eigen uitgave)
Het tiendrecht is een van oorsprong kerkelijke
belasting die de pachters aan de grondeigenaar
moesten betalen. Men kende vruchttienden, te
verdelen in grove tienden voor tarwe, rogge,
gerst en koolzaad en kleine tienden voor erwten, bonen, gras en hooi . De tienden over de
veestapel werden krijttienden
of bloedtienden genoemd. Na de reformatie
werden niet aileen het land en de gebouwen
van de kloosters en kerken geconfisqueerd
maar ging ook de opbrengst van het tiendrecht
over aan het wereldlijk bestuur. De tienden
werden gei"nd door rentmeesters . In de l7de en
18de eeuw werden grote partijen tiendrechten
verkocht aan particulieren. Vanaf 1872 was het
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mogelijk tiendrechten af te kopen . Op basis
van de Tiendwet 1907 heeft de Nederlandse
Staat op 1 januari 1909 aile toen nog bestaande
tienden afgekocht.
Kapittels (opgeheven in 1810) bezaten veel
tienden . Die tienden werden jaarlijks in het
openbaar verkocht, verpacht. (Zie artikel Kees
van Schaik in Het Kromme-Rijngebied, 37-4
(2003, 69-74) over de tiendverkoping van het
kapittel van St. Marie.) Van de tiendverkopingen van het Utrechtse kapittel van St. Pieter
zijn complete registers over de periode 15631699 bewaard gebleven. Dick van Wageningen
(Amersfoort) heeft van die registers een verkorte transcriptie gemaakt. In de driedelige
transcriptie staan per tiendb1ok (bijvoorbeeld
het Borreveld te Amerongen) per jaar zowel de
tiendkoper als zijn twee borgen vermeld. Het
betreft zo'n 140 tiendblokken merendeel s in
Woudenberg en Amerongen maar ook in plaatsen als Cothen, Breuke1en, Bunnik, Buren, De
Meem, Odijk, Tienhoven en Werkhoven. Elk
dee! bevat een index op naam en op
beroep. De registers bevatten circa 12.000 namen. Bedacht moet worden dat een tiendkoper
vaak meerdere tienden kocht en dit dan over
een groot aantal jaren deed. De waardevolle
transcriptie is in te zien op de studiezaal van
het Streekarchief Kromrne-RijngebiedUtrechtse Heuvelrug te Wijk bij Duurstede.

Ad van Bemmel

Johan van Huyssen van Kattendijke-kroniek
A. lanse m.m. v. 1. Biesheuvel (ed.), Johan
Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie
of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende
van Vrieslant ende van den Stichte van
Utrecht. Den Haag, 2005. CLXXIV + 630 p.
€69, -. ISBN 90-5216-140-2
Het is de droom van elke onderzoeker: het in
handen krijgen van een onbekend eeuwenoud
manuscript. Dit overkwam Katin Tilmans van
de Universiteit van Amsterdam rond 1990. Het
adellijke geslacht Huyssen van Kattendijke
blijkt al sedert 1614 in het bezit te zijn van een
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waarschijnlijk in 1491 samengestelde kroniek.
Die naar de eerste bezitter ervan, Johan
Huyssen van Kattendijke, genoemde kroniek
bevat 'die hi storie of die cronicke van Hollant,
van Zeelant ende van Vrieslandt ende van den
Stichte van Utrecht'. De auteur is onbekend.
Wel is duidelijk dat de kroniek van zo ' n 570
folia bijna geheel is gebaseerd op voordien al
verschenen kronieken. Het is de eerste kroni ek
uit de Nederlanden die doorlopend is ge.illustreerd met heraldi sche wapens en
houtsneden (circa 300). Dit jaar is voor het
eerst een (wetenschappelijke) uitgave van de
kroniek verschenen. In de kantlijn daarvan zij n
jaren en de door de samensteller gebruikte
bronnen aangegeven.
Zoals in de ondertitel al staat vermeld, wordt
in de kroniek veel aandacht besteed aan gebeurtenissen (met name in de veertiende en de
vijftiende eeuw) in het Sticht van Utrecht (van
circa 600 tot 1478). Allerlei personen (bi sschoppen) en plaatsen in dat gebied komen aan
bod, ontsloten door een adequate index.
Kortom, uitermate handig voor wie niet, zoals
de meesten van ons, de afzonderlijke uitgave
van de gebruikte kronieken bij de hand heeft
en toch graag wil weten wat die oude kronieken te melden hebben.
Ad van Bemmel

~

1,,. 4"'fh../,rfrftl c,.., &cl \Joldzs c,«

ti,'.54ctt ftt1t\Mtt6:, ~.: fttt\tlw·-!tnrt.t ma

c.N

c\1<\: \Jed \•ctfto,.J, !t'"t Artc: 411 ~t'fnt !ocF"F

!pit< ~([c., fbur ~,, rnct\· ~f,,tt; m~lhyH5
fm~.\- ctnF.; l\rtnl / ~ f:. sza(F Ro.2,;s r.., \• •"'1 ··
~'l 1\/N~S \Jc2\\•Mntctt Ira'-'& fo fo ~-t& !fli ~ ....
? tl{b, Gf1o.:d1 ~, .. ,v: ~.,":McFic')';"''l ,,r
«t1 &d \u.~"" [ m t \Jo kh ~.\: <.11.1 t,'11 :~kH tmb •
~ ...~ c {0 '1 ~~1 1 .mrf:-c: <til c: I ' ~"-2 !,a:to~~

Een van de vele (kleurrijke) illustraties uit de kroniek

VARIA
SABINE
Het tijdschrift Het Kromme-Rijngebied, voorheen Tussen Rijn en Lek, telt inmiddels 38
jaargangen. De jaargangen zijn ontsloten door
middel van een jaarlijkse inhoudsopgave. Ook
zijn inhoudsopgaven en registers over een aantal jaargangen tezamen verschenen. Wat
menigeen wellicht niet weet, is dat de titels
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van alle artikelen ook zijn opgenomen in SABINE (Stichts Algemeen Bibliografisch
Netwerk) . SABINE is via internet (www.library.uu.nl/sabine) toegankelijk en raadpleegbaar.
Het is overigens de bedoeling om het volledige
tijdschrift op niet al te lange termijn digitaal
beschikbaar te stellen.
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Tweede Landelijke Archievendag
Zaterdag 29 oktober 2005 houden zo'n 60 archiefinstellingen in Nederland voor de tweede
maal een Open Dag. Deze Landelijke
Archievendag vormt tevens de opening van de
Week van de Geschiedenis, die tot en met 6
november 2005 zal duren . Informatie over de
archieven die meedoen en hun activiteiten die
dag is te vinden in de bijgevoegde folder en op
de websites www.archievendag.nl en
www. weekvandegeschiedenis.nl.
De centrale vestiging van het Streekarchief
Kromme-Rijngebied- Utrechtse Heuvelrug in

Bezoek de buren ...
op zaterdag 29 oktober 2005

LANDELIJKE
ARCH lEVEN

Wijk bij Duurstede is op 29 oktober de hele
dag van 10.00 uur tot 17.00 uur open. Zoals
bekend, is het Streekarchief gehuisvest in het
Wijkse gemeentehui s aan de Karel de
Grotestraat 30. In de hal van het gemeentehuis
zullen de historische en genealogische verenigingen uit de regio aanwezig zijn met een
informatiestand. Er zullen oude films worden
vertoond, tentoonstellingen worden ingericht
Het Kromme-Rijngebied, 39-3 (2005)

en rondleidingen worden gegeven door dearchiefbewaarplaats. De aanwezige
personeelsleden en vrijwilligers zullen u die
dag graag ontvangen en Iaten zien wat het
Streekarchief allemaal te bieden heeft!

Rectificatie
Mevrouw drs. L. Caspers uit Den Haag wees
op drie kleine onjuistheden in het artikel over
Dolle Dinsdag in Wijk bij Duurstede door
Kees Vernooij in het laatste (dubbel-)nummer
van dit tijdschrift (Het Kromme-Rijngebied,
39-1/2 (2005), 18-25). Op p. 19 en 20 wordt
(Dirk-)Adriaan Maljers districtsleider of -commandant genoemd. Hij was dat op dat moment
echter nog niet: de Binnenlandse
Strijdkrachten werden eerst op 5 september
1944 (Dolle Dinsdag) opgericht en de benoemingen volgden pas later. De op p. 21
genoemde Freek de Bruin heette Frits de Bruin
en directeur Dirk Noordam van Valkenheide tenslotte - werd niet op 7 september 1944 maar
de dag erop, 8 september 1944, doodgeschoten
(p. 22).
Stenen kamers (2)
Het decembernummer 2004 van dit tijdschrift
bevat een artikel van mijn hand over stenen kamers in het Kromme-Rijngebied. Aan het eind
ervan spreek ik het vermoeden uit dater nog
wei meer stenen kamers moeten zijn geweest
dan ik bij een eerste inventarisatie in schriftelijke bronnen heb aangetroffen. Met name
bouwkundig onderzoek is geboden. Het artikel
heeft tot vijf reacties geleid die dit vermoeden
bevestigen :
• Herman Postema (Doorn) wijst op een voormalige stenen kamer aldaar aan de rand van
het Langbroekerweteringgebied. Daar stond
tot in de jaren zeventig van de twintigste
eeuw de boerderij Vossenstein (vandaag rest
ons nog de Vossensteinse steeg). Deze eeuwenoude hofstede heeft in een acte van 3
januari 1603 een stenen kamer (Het Utrechts
Archief (HUA): Domkapittel, 2416).
Postema is doende met een publicatie over
deze boerderij en over het gelijknamige geslacht. Vervolgens wijst hij op het
NH-doopboek van Blauwkapel. Op 28 juli
1700 Iaten Cornelis Aelbersen en zijn vrouw
Geertje Gijsbertsz. een kind dopen. Zij wo67
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nen dan 'aan de Steenen Kamer'. Interessant
is ook de verhuur op 22 november 1742 van
de al in de zestiende eeuw genoemde hofstede Blanckensteijn onder Doorn, eveneens op
de grens met het Langbroekerweteringgebied
(Sandenburgerlaan 1). Van die verhuur is uitgezonderd 'het opkamertje in dese verhuurde
huijsinge met het Spijker' (HUA: NA,
U184a9, not. H. van Dam, 186). Een spijker
(of spieker) is doorgaans een bijgebouwtje
dienend voor opslag.
Herman Mocking, bewoner van de in de oorsprong zestiende-eeuwse boerderij Het
Burgje te Odijk (Weteringsdijk 6-8), vestigt
de aandacht op het feit dat die boerderij in
essentie nog heden een stenen kamer bevat.
Het Burgje, voorheen hofstede Terborch, is
qua bouwvorm een boerderij met twee krukken. De grootste kruk, welke is voorzien van
een overkluisde kelder, meet 4,5 bij 7 meter
en heeft een aparte ingang ten opzichte van
de oorspronkelijke boerderij .
Frans Landzaat (Schalkwijk) attendeert op
een rond 1990 afgebroken huis onder
Honswijk vlak aan de Lekdijk 'vanouds genoemd de Steenen Kamer of het Hooge
Huisje' (in 1832 kadastraal Tull en 't Waal,
sectie A, no. 23). Zie ook de koopacte:
Streekarchief Kromrne-Rijngebied Utrechtse Heuvelrug (SAKRUH): NA tot
1896, 2612, not. C.E. van Strijen, 356 (17-81836) en een koopacte voor notaris J.G. van
Kesteren te Culemborg op I januari 1842.
Peter de Wit (Odijk) is betrokken geweest bij
de restauratie van de voormalige herbergboerderij 'De Prins van Friesland' aan de
Brink 6 te Cothen. Deze boerderij heeft een
L-vorm met in de kruk een overkluisde kelder
(kloostermoppen) en een opkamer. Volgens
hem is hier sprake van een stenen kamer.
Zelf tenslotte kan ik wijzen op de nog steeds
bestaande in ieder geval vroeg achttiendeeeuwse herenkamer in de voorrnalige
pachtboerderij Cloetingshofstede onder
Cothen (Caspergouw 8). Deze al in 1381 genoemde hofstede heeft een L-vorrn en de
herenkamer bevindt zich in de onderkelderde
aanbouw. Bij de hofstede is in 1716 sprake
van 'de nieu getimrnerde earner die den verhuurder aan sig behout' . In 1753 blijft buiten
de verhuur 'de opkamer, alsmede het afgeslo-
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te keldertje'. Nieuw getimrnerd betekent hier
nieuw gemaakt (HUA: NA, Ul44a4, not. J.
Woertman, 63 resp. U166a30, not. E. Vlaer, 2).

Ad van Semmel
Gebruik blafferds
In de archiefbewaarplaatsen van de gemeentehuizen in Bunnik en Houten en in het
gemeenschappelijke archiefdep6t van het
Streekarchief in het gemeentehuis te Wijk bij
Duurstede worden achttiende-eeuwse kohieren
van het Oudschildgeld ('blafferds') bewaard,
terwijl in Het Utrechts Archief zeventiendeeeuwse blafferds van deze grondbelasting
berusten. Ze zijn tot nu toe weinig voor historisch onderzoek gebruikt omdat er niet uit valt
af te leiden waar de beschreven landerijen
binnen een gerecht waren gelegen. Toch blijken deze registers inzicht te kunnen geven in
de eigendomsontwikkeling op het Stichtse
platteland in de zeventiende en achttiende
eeuw. Maar daarvoor is het dan wel nodig dat
daarbij ook de transportakten en huurcedullen,
die in de archieven van de dorpsgerechten en
in de archieven van de notarissen in Wijk bij
Duurstede en Utrecht bewaard zijn gebleven,
worden gebruikt. Tenslotte is de negentiendeeeuwse ontwikkeling te ontraadselen door de
kadastrale leggers, die zowel bij het
Streekarchief als bij Het Utrechts Archief beschikbaar zijn, te raadplegen.
Voor iedereen die op dit terrein onderzoek
(tijdrovend weliswaar) zou willen gaan doen,
heb ik een kleine handleiding geschreven die
gratis via mijn e-mailadres fw.thoomes@tomaatnet.nl kan worden aangevraagd.
Deze handleiding is in zeker opzicht aanvullend op de beschrijving door M.S.F. Kemp van
een aantal heffingen uit de vijftiende tot en met
de zeventiende eeuw op boerderijen en landerijen. Zie daarvoor diens artikel 'Vinkenburg
en Het Burgje' uit 1986 in Tussen Rijn en Lek,
20-2, 1-20 en 20-3, 1-17 en zijn artikel
'Genealogisch onderzoek voor 1600. Relaas
van een methode toegepast en ontwikkeld op
het Kromrne-Rijngebied' in het themanummer
genealogie van Spiegel Historiael, november
1986, 493-500.
Wijnand Thoomes
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