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Leien, stenen en een schip met kalk.
Onderhoud aan bet Odijkse Witte kerkje tussen
1600 en 1800
Raymond Uppelschoten *
Het Witte kerkje prijkt al bijna tweehonderd jaar aan het zuidelijke uiteinde van de Odijkse
Meent. V66r 1820 stond bier echter een vee! grotere kruiskerk. Die kerk kennen we van
verschillende prenten uit de achttiende eeuw. Van de afbraak en verbouwing van de kerk tot
de huidige vorm (een uitgebreide versie van het originele koor) is vee! bekend' . Maar rninder
bekend zijn de details van verbouwingen tussen 1600 en 1800. In die periode verviel de kerk,
ondanks het kostbare onderhoud, van een goed onderhouden gebouw tot de bouwval die zo
gevaarlijk werd voor de lidmaten, dat hij moest worden afgebroken en verkleind tot het huidige
Witte kerkje.

In dit artikel wil ik een aantal aspecten van die
twee onbekende eeuwen onderhoud en verbouwing op een rijtje zetten. Door chronologisch
en/of thematisch met name de kerkrekeningen
weer te geven, wordt een beeld geschetst van:
• De grote verbouwingen aan de kerk in 1627,
1655, 1686, 1691 en 1747'
• De rol van de kerkmeesters bij het onderhood
• De financiele basis van het kerkonderhoud
• De ambachtslieden die meewerkten aan de
reparaties van de kerk, zowel uit Odijk zelf
als uit andere dorpen en de steden.
Daarmee gaat dit artikel vooral over het exterieur van de kerk: het gebouw, het dak, de
ramen. Van het interieur van de kerk in die
twee eeuwen zijn aileen losse gegevens bekend. We hebben de tekening van Theodorus
Backer van de graven in de kerk uit 1710.
Uit de rekeningen blijkt verder de levering van
nieuwe grafzerken in de kerk (1668) en het
grootschalige onderhoud aan de vloer (1687
en 1699). Van de originele kerk resteren twee
Rooms-katholieke consecratiekruizen op de
muur, een rniddeleeuws wijwaterbekken en
enkele meubelstukken, die jammer genoeg
door restauratie geen duidelijk beeld meer
geven van de zeventiende-eeuwse situatie.
Onlangs werd een schets gepubliceerd van de
rouwborden van de heren en vrouwen van
Rijsenburg, die in het koor hebben gehangen.
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Er zijn verder enkele meldingen van gordijnen
in het koor, kroonluchters (die worden schoongemaakt door dorpelingen) en verfwerk. In dit
artikel zijn echter aileen het kerkgebouw, de
toren en het onderhoud van beide aan de orde.
Daarmee hoop ik een beeld te schetsen van de
wijze waarop de lidmaten en overige dorpelingen meewerkten aan het behoud van hun
dorpskerk3 •
Zeer wei, onderhouden
In 1547 verpanden de kerkmeesters van de
(dan nog Rooms-katholieke) Odijkse kerk
enkele kerklanden aan drie Amersfoortse jofferen om 'een nieu choor ofte cruijs-werck den
kercke tot Odijck te timmeren '•. In 1593 is die
bekende verbouwing van de kerk alweer 46
jaar ge1eden en in de tussentijd za1 er zeker
onderhoud zijn gepleegd, maar de rekeningen
uit die periode zijn niet bewaard geb1even.
De nieuwbouw uit 1547 moet in 1593 nog te
zien zijn geweest. In dat jaar wordt de kerk
van Odijk, net a1s aile kerken in de omgeving,
bezocht door twee afgevaardigden van de
(inrniddels protestante) Staten van Utrecht.
Deze heren bevinden de kerk weliswaar nog
vol van Roomse 'oudheden en andere superstitien', maar ook 'seer we1 onderhouden'.
Dat ge1dt echter niet voor de pastorie, want
deze is ' niet wei gerepareert' 5 •
Dertig jaar later lijkt dat ook te gelden voor
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de kerk. A Is dominee Van Mijnden of Mindenus in 1621 wordt bevestigd als dominee in
Odijk, stelt hij in een van zijn eerste vergaderingen in de classis aan de orde dat de kerk
moet worden gerepareerd 6 • Uit de kerkrekeningen, die vanaf 1626 jaarlijks worden bijgehou-

Naam
Thoms Hendricksz Leijdecker
Jan Hendricksz de Veer

Comelis Jochemsz.
Hermen Jansz Srillt
Anthonis Comelisz. Verburch
(dan schout)
Herman Reijersz.
Dirck van Brouckhuijsen
Coender Eersten
Anthonis Lambertsz.

den, wordt duidelijk dater een toenemende
hoeveelheid geld aan de kerk wordt uitgegeven. In de eerste rekening noteren de kerkmeesters van Odijk dat aan onderhoud aan de
kerk en de pastorie het volgende is betaald:

Bedrag7
26-18-0

Omschrijving
Jaerlicxe aenbesteijde reparatie der kercke
Geleeverde revelaers, gesaechde en ongesaechde
deelen, 21 voets vuerenhout en 5 voet groot
raemstijll
Verdient arbeijtsloon
IJserwerck en nagels

9-13-8
4-4-8
2-13-8

Geleverd dack op de pastorij huijse
Een half pie rogdack
Een half pie dacx tot de voors: huijse
Decken
Binnen binden

2-0-0
0-7-8
0-6-0
1-5-0
1-0-0

Tabel I. Uitgaven voor de verbouwing van de kerk van Odijk in de kerkrekening van 1627

Er Jijkt ook het jaar daarna groot onderhoud
plaats te vinden: in 1628 wordt voor 181 gulden en 4 stuivers aan materiaal en arbeidskracht ingehuurd om een nieuwe muur van
de kerk te bouwen. Het betreft a! met al een
flinke klus : de eerste levering van 3.500 stenen
is niet eens voldoende. Kerkmeester Berend
Huijbertsz. moet nog eens 1.000 extra stenen
Jeveren, die mede worden gemetseld door Peter
Jochemsz., een zoon van de toenmalige koster
Jochem Jansz. Bij het bedrag dat aan de kerkverbouwing wordt besteed komt dan ook nog
de 52 gulden en 19 stuivers voor de dorpsherbergier Gerrit Cornelisz. Brouwer, vanwege
de ' verteerde costen' (eten en drinken) van de
leidekker, de metselaar met zijn knecht en
opperknecht, de glasmaker met zijn knecht en
Cornelis Jochemsz., de timmerman, ook een
zoon van koster Jochem Jansz. Er wordt niet
aileen gekocht; oude materialen worden ook
verkocht. Kerkmeester Berend Huijbertsz.
koopt voor 120 gulden oude stenen en Hermen
Jansz. , de dorpssmid, koopt 180 pond oud
ijzer uit de kerk voor 11 gulden en 4 stuivers.
De kosten van de verbouwingen zijn enorm
voor die tijd. Waarschijnlijk beseffen de lidmateo nu ook dat het tijd wordt voor een echte
Het Kromme-Rijngebied, 39-4 (2005)

boekhouding. Op initiatief van dorillnee Mindenus kopen de kerkmeesters in hetzelfde jaar
(1627) twee dikke boeken voor 2 gulden en
4 stuivers, waarvan er een gaat functioneren als
boekhouding en de andere als doopboek 8 . Het
is ook in die rekeningen dat de belangrijkste
gegevens te vinden zijn van de vier andere
grote verbouwingen van de zeventiende en
achttiende eeuw:
• 1655 wanneer een lening van 500 gulden
wordt ge·investeerd in de kerk
• 1686 als met een Jening van 300 gulden een
nieuwe kap op de kerk wordt gefinancierd
• 1691 wanneer de toren van de kerk wordt
herbouwd
• 1747 als zowel de kerk, kosterwoning als
pastorie een forse opknapbeurt krijgen.

Eerste gedocumenteerde 1ening: 1655
Na de verbouwing van 1627 vinden we de eerste grote bouwactiviteit weer in 165511656. In
december 1655 Jeent Lodewijk de Cars, zoon
van David, en dan sinds kort schout van Odijk,
tezamen met de kerkmeesters en schepenen,
namens de kerk van Odijk vijfhonderd gulden
van Anthonis Jansz. van Stoetwegen. Het
geld wordt gebruikt ' voort inder selve kercke
70

Boven: het oude kerkgebouw vanuit het zuidwesten, omstreeks 1730. Op de voorgrond twee grafdelvers op het kerkhof.
Getekend met pen en penseel door L.P. Serrurier (HUA , topografische atlas nr. 928).
Onder: het huidige kerkgebouw vanuit het noordwesten in december 1999. Prentbriefkaart naar een tekening door
G. Achterberg (SAKRUH, topografi sche atlas)
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nootlijcker oorbaer & profijt als voor reparatie
van den bouvallighen toorn, leijdack en anderszins' 9. De lening wordt achtereenvolgens in
1664 en 1740 afgelost. In de rekeningen over
1656 en 1657 zijn de grote uitgaven voor de

Naam
Gijsbert Jansz
Gijsbert Petersz
Huijbertje van Leeuwen
Hermen J ansz
Claes Pauwelsz

Functie
Leidekker
Glasmaker
Handelaarster
Smid
Timmerman

reparatie duidelijk te zien. Aan bouwmaterialen
en arbeidskosten wordt substantieel meer uitgegeven dan in de voorgaande tien jaren
gemiddeld, wat blijkt als we een aantal vaste
leveranciers op een rijtje zetten:

Levert
Arbeid en leien
Arbeid en glas
Bouwmaterialen
IJzerwerk
Hout- en timmerwerk

Gemiddeld
24-14-0
14-0-0
14-8-0
8-12-0
16-16-0

1656/57
94-0-0
41-6-0
304-3-8
176-12-0
149-16-0

Tabel 2. Enkele posten van uitgaven voor onderhoud aan de kerk van Odijk, voor 10 jaar gemiddeld (1645-1 655) en in
1656/57

Een groot dee] van de uitgaven voor onderhoud
verdrievoudigde in het jaar dat de lening werd
afgesloten. De kosten voor bouwmaterialen,
ijzerwerk, hout- en timmerwerk stegen echter
bijzonder sterk. Uit de rekeningen is de aard
van de verbouwing niet te achterhalen, maar
door deze uitgaven te vergelijken, kunnen we
wei concluderen dat de lening werd aangewend
voor een algehele renovatie, wellicht het opnieuw optrekken van enkele muren van het
schip, de toren of het koor.

Nieuwe kap: 1686
In 1686 is de kap van de kerk aan de beurt 10 •
Ook dit vraagt weer een behoorlijke financiele
injectie. Peter van Velpen voert als plaatsvervangend schout al een jaar voor de bouw enkele gesprekken over financiering en correspondeert met Gedeputeerde Staten en waarschijnlijk ook met het Domkapittel. Uiteindelijk
wordt bij Gerrit van Domselaar een lening
afgesloten voor 300 gulden. Van Velpen haalt
in september 1686 een expert uit de stad
Utrecht om te overleggen met Paulus Claesz.
over de constructie van de kap en betaalt hem
anderhalve gulden voor de moeite. De Utrechtse houthandelaar Van Aken Ievert voor zowel
de noord- als de zuidzijde nieuwe balken en
muurgebinten. Het eigenlijke werk lijkt allemaal uitgevoerd te zijn door Paulus Claesz. als
timmerman en Andries van Rijpen als leidekker. Aan de noordzijde komen oude Rijnse
leien op het dak te 1iggen, die na onderhandeling door Peter van Velpen voor een schappeHet Kromme-Rijngebied, 39-4 (2005)

lijk prij sje zijn gekocht. Van Rijpen dekt de
hele vernieuwde zuidzijde met pannen en
neemt ook het koor onder handen 11 •

Nieuwe toren: 1691
De toren van de kerk van Odijk vormde gedurende de peri ode van tweehonderd jaar die hier
aan de orde is een vaste onderhoudsfactor. In
1691 is de toren echter zo vervallen dat deze
helemaal gerenoveerd moet worden. Opnieuw
is het Paulus Claesz. die wordt betaald voor
' het aengenomen metsel en timmer werck vant
maecken van den nieuwen toorn'. Hij timmert
onder andere een steiger voor de leidekker.
Deze heeft in 1691 met de nieuwe toren een
monsterklus in Odijk: hij verdient daaraan in
totaal 21 0 gulden! Daarbij komen nog enkele
vaten bier die hij bedongen heeft als betaling.
Peter van Velpen huurt tweemaal een paard
om naar de stad te reizen om te overleggen
over de bouw van de toren. De totale uitgaven
worden gespreid over vijf jaren, maar aan het
einde van de rit heeft de Odijkse gemeenschap
460 gulden besteed aan de nieuwe toren. Deze
verbouwing moet de kerk de toren hebben
gegeven die we kennen van de achttiendeeeuwse prenten. Het uitvoerige werk van de
leidekker is daarmee goed te verklaren. Er is
namelijk geopperd dat de originele toren een
stompe spits heeft gehad 12 • In het onderhoud
van 1691 is de stompe spits waarschijnlijk
vervangen door de spits dat we kennen van de
achttiende-eeuwse afbeeldingen en was daarmee de grote klus voor de leidekkers een feit.
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De kerk vanuit het westen , ongeveer 1740. De aanbouw links naast de toren is gesloopt. Tekening door J. de Beijer (HUA,
topografische atlas nr. 458)

Groot onderhoud: 1747 en volgende jaren
Ten onrechte is eerder geschreven dat in de
achttiende geen grote onderhoudswerkzaarnheden plaatsvonden aan de kerk" . In 1747 besluiten namelijk de geerfden (grote landeigenaren)
van Odijk, die samenkomen in de kleine kapittelkamer van het Domkapittel dat 'de steene in
de kerk aan stukken, en het dak slegt alsmede
dat het predicants huij s moet vernieuwt werde
en een andere school dient gemaakt te werden'. Enkele geerfden inspecteren de gebouwen en besluiten 'dat een gedeelte van het dak
geheel zal moeten worden vernieuwt, als
meede de solderinge in het predikants huijs en
eenige noodsakelijke reparatien soo aan de
muuren van de kerk als aan de voors. huij singe'. Een aannemer, metselaar en leidekker
worden gevraagd te offreren. De aannemer
komt met een lijst van tien en de metselaar en
leidekker met zes activiteiten en de totale
kosten van de verbouwing (inclusief kosten
voor kerkmeester en schout) blijken al snel
meer dan duizend gulden te gaan bedragen.
Het Kromrne-Rijngebied, 39-4 (2005)

Om de kosten te drukken, besluiten de geerfden en ingelanden dat op het dak van de kerk
geen leien maar pannen zullen worden gelegd,
maar na inspectie van de kerk zelf blijkt die a!
voor een groot dee! met pannen te zijn gedekt.
Het is dan zaak de renovatie zo goed mogelijk
te financieren en de geerfden besluiten de
kosten door te berekenen aan de dorpelingen,
omdat de lidmaten van de kerk deze niet alleen
kunnen dragen. De ene helft van het bedrag
wordt reeel omgeslagen (over de grondeigenaren) en de andere helft personeel (over de
grondgebruikers) voor 22 stuivers per morgen.
De belasting mag in twee termijnen betaald
worden: in november 1747 en mei 1748. Als
v66r deze terrnijn betaald wordt, kan men volstaan met 20 stuivers per morgen. De geerfden
richten een verzoek om toestemming voor deze
omslag aan Gedeputeerde Staten van Utrecht,
welke op 4 juli wordt gegund. Als schout
Johan Vermeulen in 1748 de rekening opmaakt
van de totale verbouwing, blijkt er na berekening van de omslag slechts een tekort te zijn
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van 6 gulden, op de totale rekening van 800
gu lden en 2 stuivers van uitgaven aan bouwmaterialen en arbeidsloon ".
De jaren direct na deze grote uitgave vinden er
nog een aantal kJeine werkzaamheden plaats,
die in de context van deze grote verbouwing
gezien kunnen worden. Zo krijgt Klaas van
Marlen , een telg uit een timmerlieden- en herbergiersgeslacht, betaald voor het verleggen
van de vloer, zij n er losse leveranties van stenen en verdienen verschi ll ende Odijkers nog
geld met bouwactiviteiten aan de kerk en
pastorie. Het is echter de laatst bekende grote
bouwactiviteit aan de originele kerk.

Verantwoording onderhoud
Nu we een overzicht hebben van de grote
verbouwingen in de zeventiende en achttiende
eeuw, kunnen we aandacht besteden aan enkele
meer algemene zaken.
Waar lag bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid
voor die grote verbouwingen? Het antwoord op
die vraag vinden we in dezelfde boekhouding,
waarin ook het eerste kerkreglement is
geschreven: de kerkmeesters waren volledig
verantwoordelijk voor het onderhoud aan de
kerk. Die verantwoordelijkheid zouden zij in
de twee eeuwen die in dit artikel aan de orde
zijn steeds dragen .
Odijk had, zoals iedere kerkgemeenschap, twee
kerkmeesters ofwel kerkvoogden . De eerste
was ook bekend als opperkerkmeester of admini strerend kerkmeester, de tweede als onder-,
of toeziend kerkmeester. De functies rouleerden: bij aftreden van de eerste kerkmeester,
schoof de tweede kerkmeester door en werd
er een nieuwe tweede kerkmeester gekozen.
Zeker in de zeventiende eeuw gebeurde dat in
Odijk heel nauwgezet ieder jaar, in de achttiende eeuw om de twee of drie jaar.
In het eerste reglement voor de kerkmeesters
uit 1627 zijn drie van de acht artikelen gewijd
aan de verantwoordelijkheid voor het kerkgebouw15:
I. 'Sal den kerckrnr als een getrouw dienaer
van het huij s des heeren wei )etten op de
kercke, en wat de kercke aengaet, dat het
selve nergens en vervallen, maer doorgaens
in goede reparatien worden onderhouden.
3. Also den leijdecker dickwils in het decken
van kerck en den tooren, daer van met de
Het Kromme-Rijngebied, 39-4 (2005)

Iichte hant scheijdet sonder de selve te overrijden en te versien van nodige reparatien in
alle hoecken tot merckelijcke schade van
kerck soo sal de kerckmr in der tijt wei toesien en nemen selfs oculaire inspectie of de
kerck bij de leijdecker wei over al is
gedeckt, volgens het accoord met hem opgericht; ende daer de selve niet en sal gemaeckt wesen, nae behoren, te doch maecken
eer hij hem betale.
4. Dat oock de leijdecker tot lasten en beswaringe van kerck niet wijders en teeren dan
sijn accoort uijtwij st.'
In het reglement van 1714 (opgesteld door
schout Theodorus Backer) staan nog maar
twee artikelen over het onderhoud van de kerk.
Maar daarin zien we wei hoe de focus is verschoven. Nu wordt er niet meer zo nadrukkelijk gesproken over de leidekker, maar is vooral de rol van de (eerste) kerkmeester in de
reparaties aan de orde. Bijna een eeuw na het
eerste reglement wordt de kerkmeester namelijk verplicht om een reparatie aan het kerkgebouw en de andere onroerende goederen van
de kerk (pastorie, kosterwoning, kerkhofkapel ,
knekelhuis en wegen) aan te besteden en ' het
meest profijtelijk voor de kerk' te oordelen. Als
hij dat niet doet, zal hij zelf de kosten moeten
dragen. Het is niet gek dat de kerkmeesters aan
dergelijke strenge regels worden gebonden. Als
boekhouder van de kerk werkt de eerste kerkmeester met honderden guldens inkomsten en
uitgaven per jaar. Somrnige kerkmeesters zu llen daarmee om hebben kunnen gaan, maar
anderen niet. Claes Pauwelsz., de dorpstimmerman, maakt bijvoorbeeld als kerkmeester
maar een halve rekening, die een jaar later
door koster en secretaris Peter van Velpen
wordt gecorrigeerd en aangevuld 16.

Financiering
De financiering van (het onderhoud van) het
kerkgebouw beru stte, voor zover bekend, volledig bij de Odijkse gemeenschap. In de eerste
plaats waren dat de lidmaten, maar we hebben
met de verbouwingen van 1747/48 ook gezien
dat de kosten werden doorberekend in de
dorpslasten en iedere grondeigenaar en gebruiker dus mee moest betalen aan de kerk, of hij
nu lidmaat was of niet. Dat is opmerkelijk
omdat de verantwoordelijkheid van de kerk74
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De kerk vanuit het westen , omstreeks 1750. Anonieme Sepiatekening (HUA , topografische atlas nr. 929-1)

financiering meestal lag bij de Stichter van de
kerk of diens opvolgers. Zij stonden immers
grond af voor de kerk en het kerkhof, stelden
de pastoor aan en betaalden voor diens onderhoud en de eredienst 17 • In Houten, Werkhoven,
Bunnik, Cothen, Langbroek en ook andere
Utrechtse dorpen betalen daarom de Staten van
Utrecht en de kapittels de reparaties aan de
Het Kromme-Rijngebied, 39-4 (2005)

kerk en de pastorie. Maar voor Odijk was de
situatie anders.
Allereerst was de heer van Beverweerd
beleend met de heerlijkheid Odijk, maar geen
stichter van de kerk van Odijk. De officiele
bemoeienis van Beverweerd met de kerk was
daardoor vrij beperkt. Wat was namelijk het
geval? De kerk van Odijk is waarschijnlijk
75

gesticht tussen 1230 en 1275. Het dorp behoorde toen tot de abdij van Deutz, die het in 1256
overgaf aan de hertog van Gelre'8 • De kerk van
Odijk is waarschijn1ijk voortgekomen uit een
oudere kapel, die behoorde tot de parochie van
Werkhoven. Deze was in bezit van de bisschop
van Utrecht, die de Werkhovense kerk en
Odijkse kapel rond 1230 schonk aan de
St. Servaasabdij in Utrecht. In het eerder
genoemde rapport uit 1593 werd de abdij nog
steeds genoemd als collatrix van de kerk' 9 .
Na de Reformatie vie! het collatierecht (het
recht om een pastoor te benoemen) toe aan de
classis als nieuwe autoriteit van de Gereformeerde godsdienst. Zodoende lijkt de heer van
Beverweerd, als heer van Odijk, geen enkele
bemoeienis met de kerk te hebben. In een
benoerningsprocedure van de nieuwe dorninee
Drogenbroek (1632) vinden we daarvan een
andere aanwijzing: in de correspondentie
wordt gesteld dat 'den wel-edele heer van der
Leek en Beverweert Ambachtsheer tot Odijck,
eenichsins soude mogen toecomen het recht
soo niet van collatie ten rninste van approbatie' 20. De heer van Beverweerd bezit op dat
moment dus slechts het approbatie- of adviesrecht voor een nieuwe predikant. Het collatieof benoerningsrecht berust bij de classis.
Hiermee lijkt er een verklaring te zijn voor het
feit dat de bevolking van Odijk op zichzelf
aangewezen was voor de financiering van het
onderhoud in de zeventiende en achttiende
eeuw: de stichter en collator van de kerk was
imrners niet de ambachtsheer. Terwijl reparaties aan de nabijgelegen kerken allemaal
geschieden met bijstand van de ambachtsheren,
zoals de Staten van Utrecht of het Domkapittel, doneert de heer van Beverweerd niets. Als
de rechten van de kerkstichter waren overgegaan op diens navolger, zouden we bij de classis, als opvolger van St. Servaas, betalingen
van reparaties terug moeten kunnen vinden.
Dat is ook niet het geval. Overigens zullen de
negatieve saldi van de kerkrekeningen van
Odijk in dergelijke gevallen wei zijn gedekt
door de classis, maar van dergelijke steun is
vooralsnog in de notulen van classisvergaderingen niets terug te vinden.
Een tweede verklaring voor de zeer beperkte
financiele steun van Beverweerd als ambachtsheer is te vinden in de schenking van landerijHet Kromme-Rijngebied, 39-4 (2005)

en in 1556. In dat jaar schenkt Maria van
Boeckhout, dan vrouwe van Beverweerd, enkele tientallen percelen in Odijk aan de kerk om
'tot profijt ende onderhoud derselven kerke
gebruijkt te werden, als alle andere inkomsten
ende goederen deselve kerke toebehorende' 21.
Met andere woorden: Maria van Boeckhout
schenkt grond aan de kerk van Odijk, zodat
deze daarmee haar eigen onderhoud kan financieren.
Een derde reden voor de financiele situatie
in Odijk is de meest wereldlijke: de vele schulden die de heren van Beverweerd opbouwden,
met name eind zeventiende, begin achttiende
eeuw. Zo speelde er in 1707/1708 een kwestie
rond de noodzaak van een kosterwoning. In
1727/1728 lijkt de kwestie nog steeds niet
opgelost, want opnieuw besteden de heren van
de Staten van Utrecht en de classis RhenenWijk maandenlang aandacht aan het ontbreken
van een kosterwoning en wijzen ze de heer van
Beverweerd op zijn verplichtingen. Ook van
het laatste geval is mij geen toereikende oplossing bekend 22 .
Een aspect spreekt deze rol van de heer van
Odijk ten opzichte van de kerk echter tegen:
het feit dat diens rentmeester de rekeningen
tekent namens de heer van Beverweerd, terwijl
die rentmeester geen kerkmeester of schout is.
Als hij behalve rentmeester namelijk een van
die functies vervult, zou hij sowieso de kerkrekeningen tekenen. Met die ondertekening
uit naam van de heer van Odijk, is een zekere
betrokkenheid van Beverweerd bij de kerk
van Odijk aangetoond. Dat de rentmeester van
Beverweerd altijd de rekeningen tekent, wordt
overigens pas gewoonte in de loop van de achttiende eeuw, dus over enige financiele betrokkenheid v66r die tijd hebben we geen gegevens.
De onduidelijke financiele situatie leidt er
in ieder geval toe dat de lidmaten van Odijk
meermaals bij de verschillende autoriteiten en
particulieren aankloppen voor hulp. De lening
bij de drie jofferen uit 1547 is de eerste die we
kennen van de kerk. Uit de tijd waarvan we
kerkrekeningen hebben, zijn de eerste rentebetalingen ruim 23 gulden aan advocaat Zijl
en 15 gulden aan de familie van de kort daarvoor overleden koster Jochem Jansz (1640).
De leningen die hiervoor zij n genoemd in 1655
76

en 1686 zij n ook zeker niet de laatste leningen
van de kerk en ze zijn keer op keer broodnodig
om het onderhoud van de kerk te financieren.

Leveranciers
In de eerste grate verbouwing van de zeventiende eeuw in 162611627 zien we de namen
en ambachten van de personen die jarenlang
terugkeren in de rekeningen: de dorpstimmermannen en de smid, arbeiders en grate en klei ne boeren, allemaal komen ze langs om aan de
kerk te werken, bomen te planten of het dak
van de predikantswoning met riet te dekken.
Plaatselijke ambachtslieden , zoals de
dorpstimmerman Paulus Claesz., blijken dan
ook meer dan een kwaliteit te hebben en zowel
als timmerman en metselaar ingezet te kunnen
worden 23 • Specialistische ambachten zien we
ook: glasmaker Dirck Dircksz. vervoert vanuit
Wijk bij Duurstede zijn ramen naar de kerk,
Anthonis Hendricksz. komt uit dezelfde stad
om de leien op de kerk, toren en predikantswoning opnieuw te dekken 24 • Zo verschijnt er
in de kerkboekhouding een lange reeks van
leveranciers uit Wijk en Utrecht: de leidekkers

en glasmakers komen in de zeventiende eeuw
vooral uit Wijk, de steen-, kalk- en houtleveranciers en lijndraaiers uit Utrecht. In de achttiende eeuw verandert dit: er verschijnen
leidekkers en metselaars uit Amerongen en
Scherpenzeel en glasmakers uit Zeist, Schalkwijk en De Bilt. Het lijkt erop dat vanaf ongeveer 1730 de omringende grotere dorpen zo
gegroeid zijn dat specialistische 'bouwberoepen ' daar voldoende klandizie vinden.
Vrijwel aile leveranciers ondervinden ook
concurrentie van dorpelingen. Zo zijn er altijd
belangrijke leveranciers van bouwmaterialen
en hout uit de stad, maar worden stenen en
balken ook geleverd door de dorpelingen.
Het schoonmaken van de kerk en de hangende
kandelaars en veel van het schilderwerk wordt
door de vrouwen uit het dorp gedaan. Dat wil
zeggen, behalve de hoge delen van de kerk,
die weer door een man worden geschilderd,
zoals blijkt als Gijs van Toir in 1781 betaald
krijgt 'voor in de hoogt van de kerk, daar
geen vrouwspersoon bijkonde, wat te helpen
witten' 25 •
De bouwmaterialen, verven, zand en gereed-

Ongesigneerde tekening van de Meent met de loren van de kerk. Op de loren is het 'slaand horl ogie' te zien, maar de
vergulde haan ontbreekt. Daarmee is de tekening wellicht te dateren in de peri ode kort v66r 1766, toen de haan gepl aatst
werd (HUA, topografische atl as nr. 927)
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schappen worden aangevoerd via de weg en
het water. Veel komt via de Kromme Rijn,
getuige de betalingen aan dorpsschippers
zoals Jan Hendricksz. Goes (vanaf 1628),
Dirck Jacobsz Schipper (vanaf 1631) en hun
nakomelingen of navolgers. De wagenvrachten
zijn vooral de verantwoordelijkheid van de
brouwers/herbergiers van het dorp. Zij vervoeren ook de leidekkers van en naar Wijk, wat
wei zo makkelijk is, omdat deze met hun
knechten ook logies vinden bij de verschillende herbergiers van het dorp. Het zijn vooral de
opeenvolgende herbergiers die de leidekker en
metselaar en hun knechten logies en ' verteeringe' boden: Gijsbert Comelisz. (1628), Jan
Flijpsz. (1642), Peter Jacobsz. (1668) Jan
Willemsz. Verhaar (1687), Cornelis van Marlen
( 1699), Reijertje Pauwels (1707), Gerrit Vulto
(1709), de weduwe van Paulus Claesz. van
Marlen (Reijertje Peters, 1711), Willernijntje
van Bemrnel, de weduwe van Gerrit Vulto en
Will em van de Vel den (1721 ), weduwe van
Ommeren (1742), Petronella van Velpen,
weduwe van Antonie Westerhof ( 1765). Maria
Boeije (1769), Jan Pasgers (1781) en Aalbert
Koot (1789) 26 •

Leidekker
Een bijzondere plaats in de reeks van stadse
leveranciers wordt ingenomen door de leidekker en de glasmaker. Zij hebben zo ' n specifiek
ambacht dat geen van de dorpe1ingen dezelfde
producten of diensten kan aanbieden. Via de
rekeningen kennen we daarom van vrijwel
ieder jaar precies de leidekker die het dak van
de kerk repareert en daarvoor wordt betaald:
de kerk 1ijkt daarmee zeker tot in de achttiende
eeuw een (gedeeltelijk) leien dak te hebben
gehad.
Uiteraard had een klein dorp als Odijk geen
eigen leidekker. In 1629 wordt de leidekker
Thonis Hendriksz. uit Wijk bij Duurstede
betaald. Na het overlijden van Thonis Hendricksz. wordt Gijsbert Jansz. de vaste leidekker en ook hij komt uit Wijk. Tot 1640 wordt
Gijsbert betaald op basis van het werk dat zich
voordoet. In dat jaar stellen de schout, predikant en kerkmeesters echter een contract op
met Gijsbert Jansz. 'ten regaerde van het
aennemen van het binnenwerck van het leijdack aen bestaeijt voor vier aenstaende jaren
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ingaende den 13e Maeij 1640 en eijndende de
13e Maeij daer aen volgende van de kercke
todijck'. In dertien artikelen specificeren kerk
en leidekker de onderlinge rechten en plichten.
De belangrijkste zijn natuurlijk het werk dat de
leidekker zal verrichten en de betaling die hij
daarvoor krijgt. Voor het jaargeld van 18 gulden zal hij jaarlijks ten minste een keer het
binnenwerk van de kerk inspecteren en waar
nodig repareren. Als hij wordt opgeroepen
voor een reparatie zal hij binnen acht dagen
verschijnen. De toren zal hij in die vier jaar
drie keer beklimmen en repareren en aan het
einde van de vier contractjaren zal hij de kerk
helemaal gerepareerd opleveren. Gijsbert
Jansz. uit Wijk is de eerste leidekker die volgens dit contract werkt, maar na hem zullen
velen volgens hetzelfde contract het leidekkerswerk voor de kerk uitvoeren. Claes
Evertsz. sluit als opvolger van Gijsbert Jansz.
een contract voor 23 gulden per jaar. Vanaf
eind zeventiende eeuw lijken de vaste prijzen
te zijn losgelaten. Vanaf de betalingen aan
Comelis de Munnik ( 1684) varieren de jaargelden zodanig dat we kunnen stellen dat de
contractafspraken qua prijs niet meer gelden 27 •
Het werk dat de leidekkers verzetten, verandert
ook: terwijl in de zeventiende eeuw nog vrijwel het hele dak van de kerk bestaat uit leien,
wordt dat allengs rninder. In 1700 is al sprake
van een 'pannenzijde' van de kerk: ten minste
een zijde van de kerk is dan a] helemaal of
grotendeels met pannen in p1aats van leien
bedekt. Waarschijnlijk is het de zuidzijde
(Kromrne Rijnzijde) die door Andries van
Rijpen bij het maken van de nieuwe kap in
1686 is gedekt. In 1716 worden er 1075 pannen met spijkergaten gekocht voor het dak van
de kerk en het koor aan de noordzijde, dat wil
zeggen de zijde aan de weg. Dat deel is vanaf
dat moment dus zeker met pannen bedekt. De
hoeveelheid werk die de leidekker moet verzetten, wordt er met het pannendak eerst nog niet
minder om: in de rekeningen van 1744/1745
worden Hannes Eindhoven en zijn zoon
betaald voor verschillende dagen van leidekkerswerk en blijkt uit de betalingen aan herbergierster Willemina van de Velden dat de leidekkers 9,5 week in Odijk hebben gehuisd! In de
correspondentie over de verbouwing van 1747
geven de geerfden en ingelanden van Odijk
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zelf a! aan dat de Staten van Utrecht ten
onrechte veronderstellen dat hun kerk met
leien gedekt is. Na de verbouwing van 1747
wordt het werk door de leidekkers wei geleidelijk aan minder: de dorpelingen lijken nu ook
zelf de dakreparaties uit te voeren. Leidekkers
bouwen nog steeds steigers langs de toren,
zelfs met sparrenstammetjes die in eerste
instantie betaald worden door de dominee zelf.
Hun hoge plaats op de steiger langs de toren
maakt ze dan direct de aangewezen persoon
om een nieuw vergulde haan te plaatsen
(1766), die door Utrechtse handwerklieden
geleverd is.
Maar het werk voor de niet-dorpse leidekkers
(Jan van Burgstede uit Amerongen gedurende
deze jaren) neemt allengs af en met name
Frans van Toir, de dorpstimmerman, wordt vele
jaren betaald voor reparaties: 'den door den
sware wint genoegsaam aile de pannen boven
het duijfhok aan den sijde van den toorn afgeslagen wederom opgelegt als ook in het dak
van de kerk geslage gaten toegemaakt etc.' 28
G1asmaker
Voor de glasmaker ge1dt hetzelfde a1s voor de
leidekker: het was in de zeventiende eeuw
altijd een stedeling die het glas in de kerk verzorgde, uit Wijk of Utrecht. Gijsbert Petersz.,
de eerste glasmaker die in de rekeningen wordt
genoemd ( 1628) Ievert tot ten minste 1655! In
de rekeningen van die tijd int zijn weduwe nog
een bedrag tussen 1660 en1668. Na hem volgt
een lange lijst van glasmakers, die grof en fijn
glas leveren aan de kerk en de pastoriewoning.
Opvallend is dat in de tweede helft van de
achttiende eeuw de leveranciers van glas vrijwel niet meer uit de steden komen, maar uit
bijvoorbeeld Zeist (onbekende persoon, rond
1760; M. Andersen, 1778; Evert van den
Brink, vanaf 1783), Schalkwijk (Pieter Gerdella, vanaf 1764) en De Bilt (Jacob Gerdella,
1775)29 • Een enkele keer wordt de kerk vereerd
met een raam van het Dornkapittel. Het was de
gewoonte van dergelijke instanties om personen en organisaties een raam te schenken, vaak
met wapenen van een kapittel of bijvoorbeeld
de Staten van Utrecht. Een jaar nadat het
Dornkapittel een leningaanvraag voor het nieuwe dak heeft afgewezen (1686), gunt hetzelfde
kapittel dominee Rudolph van Noortwijck een
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raam in zijn huis. Een half jaar later gebeurt
dat opnieuw en nu kan er ook 12 gulden af
voor een raam in de kerk30 • Overigens waren
dergelijke giften vooral bedoeld als 'relatiegeschenk' en in mindere mate steun voor onderhoud van de kerk. Odijk komt er in twee eeuwen maar bekaaid af met twee ramen voor de
dominee en slechts geldelijke steun voor een
raam in de kerk (er is geen melding van wapenen in het raam). Andere dorpen in de omtrek
met ambachtsheren zoals de kapittels en de
Staten van Utrecht, worden vee! vaker vereerd
met ramen van die instanties. Van schenkingen
van ramen door de Odijkse ambachtsheer, de
heer van Beverweerd, zijn (opnieuw) geen
meldingen.
Periode tot de herbouw
Na de grote verbouwing van 1747 ontstaat er
een beeld van 'pappen en nathouden' ten aanzien van de kerk. Grote ingrepen zoals hiervoor beschreven, worden niet meer gemeld.
Er worden nu metselaars uit Amerongen en
Scherpenzeel aangenomen om een enkele muur
opnieuw op te trekken of een bestaande muur
te herstellen. Een van de grootste leveranties
in deze tijd zijn de ' twee duijsent grauwe steenen' die de Amerongse metselbaas Claas van
Os in 1783 Ievert aan de kerk, predikants- en
schoolmeesterswoning 3 '. Enkele keren worden
opnieuw stenen geleverd en Odijkers betaald
voor het kruien ervan. Waarvoor ze precies
worden gebruikt, weten we niet. De leidekker
en de glazenmaker blijven hun diensten aan de
kerk leveren, maar met name de leidekker verschijnt lang niet meer ieder jaar en zijn werkzaamheden zijn een stuk minder omvangrijk
dan vroeger. De enkele meldingen van logies
die de leidekker krijgt in het dorp, getuigen
daarvan. Pannen en leien worden nu slechts in
kleine partijen van 50 tot 200 stuks gekocht en
dat is maar een schijntje van de hoeveelheden
van vele honderden die tot begin achttiende
eeuw werden geleverd. Het is nu vooral de
dorpstimmerman die de kleinere klussen uitvoert.
Dit beleid zorgt ervoor dat het kerkgebouw
langzaam maar zeker achteruit gaat. Na de
politieke omwenteling van 1795-1798, tijdens
het nieuwe Bataafse bewind, was de financiering van het onderhoud het kerkgebouw geen
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zorg meer van de hele Odijkse gemeenschap,
maar slechts van de lidmaten. Doorberekening
van het onderhoud in de reele en personele
lasten, zoals dat gebeurde in 1747, was dus
niet meer mogelijk. De kerk moest de kosten
van het onderhoud nu zelf betalen. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat een storm de kerk
in maart 1818 zo emstig beschadigt, dat rigoureuze verbouwing noodzakelijk lijkt. Vanwege
de grote financiele druk op de lidmaten wordt
een verzoek om bijstand geschreven aan
koning Willem I omdat 'den kerk door den
laatsten storm in den maand Maart 1.1. in zu lk
eenen toestand geraakt is, dat den Gemeente
niet, dan met het grootste gevaar, veroorzaakt
wordende door het gedurig af en uitvallen van
pannen, steen en glazen, in hetze1ve hare
Godsdienstoefening kan ven·igten , en zelfs bij
den minsten regen geene geschi kte plaats meer
heeft, het H. Avondmaal te houden ' 32 • Daarmee
worden de eerste stappen gezet om te komen
tot wat we nu kennen als het Witte kerkje van
Odijk. Slechts de fundamenten onder het maaiveld herinneren nog aan de grote dorpskerk die
eeuwenlang aan de zandweg van Odijk naar
Werkhoven heeft gestaan. Om te weten hoe de
kerk er heeft uitgezien , hoeven we echter maar
naar de achttiende-eeuwse prenten te kijken.
Daarin zien we nu wellicht een representatie
van twee eeuwen noeste arbeid van Odijkers
om hun dorpskerk te behouden voor de eredienst.

* Raymond Uppelschoten doet historisch
onderzoek in het Kromme- Rijngebied en met
name naar de geschiedenis van Odijk,
Beverweerd en Werkhoven.
No ten:
I. Zie hierover G. Vermeer, De Sint Heribert of het Witte
kerkje te Odijk, Utrecht 1987 (Vermeer, 1987) en met
name het onderzoek van J. Leewis, ' Reparatie- en
nieuwbouwplannen voor het Odijkse kerkgebouw
ei ndi gend met de atbraak van het schip van de kerk
met behoud van het koor 18 18- 1820' in J. Harts,
Predikanten te Odijk en andere kerkelijke zaken , 200 I
(eigen beheer), 43-71.
2. Datering van de gegevens uit de kerkrekeningen geven
de datum waarop de rekening is opgemaakt door de
kerkmeesters en sehoul van het dorp, tenzij in de rekeningen de exacte datum van uitbetaling is genoteerd .
Dan wordt die gegeven.
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3. Zie Vermeer 1987, die ook dieper ingaat op het interieur van de kerk door de eeuwen heen, vanuit een
gedegen bouwhi storisch perspectief. Zie voor de
bronnen : Het Utrechts Archief (HUA), Hervormde
Gemeente Odijk, 128, 129 en 130. Zie voor een atbee lding van de kaart, de rouwborden op het koor en aile
informatie over de vroege geschieden is van de graven
in de kerk mijn artikel 'Begraven in Odijk in de zeventiende en achttiende eeuw ' in Gens Nostra 60, 2 (februari 2005). Met de beperking tot het kerkgebouw laat ik
de pastorie, kosterwoning en schoolgebouw buiten
beschouwing . Alledrie worde n ze ook gefi nanci erd
door de kerk , maar verdi enen ze een e igen analyse .
Datzelfde geld! voor het knekelhuis ofwel ' dode huij s'
en het kapelletje op het kerkhof. Beide worden slechts
enkele malen genoemd in de bronnen van de kerk en
hiermee is niets toe te voegen aan de gegevens die a!
zijn gepubliceerd in Vermeer 1987.
4. HUA , Hervormde gemeente Odijk, 128, fo. 16 (kopie
uit 1627).
5. HUA , Archief van de Staten van Utrecht, 608, fo . 13
(3 juni 1593).
6. HUA, Archief Classis Rhenen-Wijk, l , fo. 68 (27
augustus 1622).
7. Naar de gewoonte van die tijd worden aile bedragen in
dit artikel genoteerd in guldens, stuivers en penningen.
8. HUA , Hervonnde gemeente Odijk, 128, fo. I en 7a
( 1627).
9. Idem , 128 (december 1655).
I 0. Vermeer 1987, 14 geeft aan dat de kap verhoogd is,
maar dit blij kt ni et uit de mij beschikbare bronnen.
Vermeer geeft geen bronvermelding waarop hij zij n
veronderstelling baseert en ik ga er dan ook vanuit dat
dit een bouwhi storische basis heeft. He laas kan ik die
niet beoorde len.
!!.Idem , 128 ( I december 1687); HUA , Domkapittel,
resoluties (21 september 1685). Met dank aan dhr.
Kees van Schaik.
12. Vermeer 1987, 10.
13. Idem, 20.
14. HUA , Domkapittel, 3964, 3966 en 3967 ( 1747 en
1748, meest ongedateerd, enkele losse dateringen)
15. HUA, Hervomde Gemeente Odijk, 128, fo. 2 (1627)
16. Idem , 128 (1668).
17. J.P.H . de Monte Verloren , Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der Rechterlijke Organisatie in de Noordelijke
Nede r/anden tot de Bataafse Omwenteling, Deventer
1982, 145 .
18. Zie over de herkomst van de Odijkse kerk met bronvermeldingen C. Dekker, Het Kramm e Rijngebied in
de Middeleeu wen, Zutphen 1983, 117, 11 8 en 3 19.
19. Zie noot 5.
20. HUA C lass is Rhenen-Wijk , 186 (20 maart 1632).
21. HUA Hervormde Gemeente Odijk, 129, fo. 16 (20
augustus 1556, kopie uit ws . 17 10)
22. HUA , C lass is Rhenen-Wijk , 5 (8 november 1707 en
19 juni 1708) en 6 ( 17 juni 1727,26 augustus 1727,
24 augustus 1728) en HUA Hervormde Gemeente
Odijk, 96 (diverse data 1727 en 1728).
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23 . HUA Hervormde Gemeente Odijk, 128 (I december
1687).
24. Idem, 128 fo. 2 1 (23 juni 1630).
25. 1dem, 130 ( I0 april 178 1).
26. Idem, 128, 129 en 130. De jaartall en verw ij zen naar de
eerste vermeldingen van de genoemde personen in de
rekeningen. De betalingen aan de !eden van de familie
Van Marlen zijn mogelijk voor logies van werklieden,
maar zeker is dit ni et.
27. Idem, 128, fo. 20 (8 november 1629,23 juni 1630,
20 september 163 1, 13 mei 1640, 22 augustus 1668,
19 mei 1684).
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28. Idem, 128 ( 15 januari 1700, 4 januari 17 16); idem, 129
(13 juli 1745, 3 juli 1766); idem, 130 (26 juni 1771).
29.1dem, 128 ( 1628 en tussen 20 mei 1660 en 13 december 1668), 129 (tussen 18 mei 1757 en I januari 1764,
8 oktober 1764), 130 (2 juni 1775, 18 april 1778, 5 juni
1783).
30. HUA , Domkappitel, resoluties ( 19 april 1686, 4 oktober 1686 en 25 oktober 1686). Met dank aan dhr. Kees
van Schaik.
31. HUA, Hervormde Gemeente Odijk, 130 (23 janu ari
1784).
32. Idem, I (kopie).
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Vuijlcoop in Schalkwijk, een ridderhofstad met
raadsels
Wijnand Thoomes *
Sinds kort staat het huis Vuylcoop weer fraai
gerestaureerd langs de Schalkwijkse wetering,
aan het Neereind, nadat het jarenlang in een
deplorabele toestand verkeerde. De aanduiding
'ridderhofstad' lijkt op het eerste gezicht wat
overtrokken voor de eenvoudige bakstenen,
rechthoekige toren van 7 x 9,8 meter met
een kelder, twee verdiepingen en een zolder,
gedekt door een schilddak. Toch is dit vermoedelijk de oorspronkelijke toestand van de
woontoren Vuylcoop, zoals Schiere na een
gedegen bouwhistorisch onderzoek meende
te kunnen concluderen'. In opzet (waarbij de
bouwtijd op rond 1300 wordt gedateerd) was
Vuylcoop niet meer dan deze toren, zonder
enige aanbouw afgezien van een gemak tegen
de zuidwestelijke gevel.

Toren of buitenplaats
Toch heeft de ridderhofstad geruime tijd, dat
wil zeggen in de 18de en de eerste decennia
van de 19de eeuw, het karakter van een buitenplaats gehad. Op een kaart uit 1640, door de
landmeter J. van Diepenem in opdracht van het

Het hui s Vuijlcoop in 1640 op een kaart door J. van
Diepenem (HUA , Archief Kapittel_St. Pieter (425 ),
kaart 17)
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Utrechtse kapittel van Sint-Pieter gemaakt van
hun eigendom in Schonauwen en Vuylcoop,
staat het huis nog ingetekend als een rechthoekig stenen toren met kelder, twee verdiepingen
en een zolder, dus zoals we het nu kennen .
Wel staat emaast nog een gebouw, dat we kunnen zien als een boerenhuis' . Op een prent uit
1698 (van de hand van C. Specht) heeft de
toren echter een derde verdieping gekregen en
staat er een traptorentje tegenaan. Belangrijker
nog: ernaast staat dan een groot vier of vijf
traveeen breed huis bestaande uit twee verdiepingen (waarvan de begane grond vensterloos
is) en een hoge zolder met dakkapellen.
Tussen toren en huis staat een poortgebouwtje
met ophaalbrug. Latere prenten (uit 1731 en
1749 van Abraham de Haan en Jan de Beijer)
geven hetzelfde beeld 3 • En tenslotte schrijft
Tirion in 1772: ' Het gebouw vertoont slegts
een vierkanten toren , van drie verdiepingen,
met 1eyen gedekt; doch daarnevens staat een
bekwaam lusthuis ' 4 •
De vraag waar het in dit artikel om gaat, is of
andere historische gegevens de juistheid van
de weergave van Vuylcoop op deze prenten
(waarbij de tekenaars zich wellicht enige vrijheid hebben veroorloofd) kunnen bevestigen.
Daarvoor bestaan twee mogelijkheden: de
beschrijving van Vuylcoop in transportakten
en de beschrijving in huurakten. Daarnaast
wordt aandacht besteed aan de vraag wie van
de eigenaren het huis zijn 'rijkere' aanzien als
buitenplaats heeft gegeven.

Oudste situatie
Over de bezitters is al in 1913 uitvoerig
bericht. Helaas zonder dat de auteur, Wittert
van Hoogland, de door hem geraadpleegde
bronnen noemt5• Het lijkt mij dat hij zich voornamelijk heeft gebaseerd op het leenregister
van de Heren van Vianen6 • Daarin wordt het
huis aan het einde van de 14de eeuw voor het
eerst genoemd, wanneer de Heren van Vianen
het in leen geven aan Willem van Vuijlcoop.
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Het huis Vuij lcoop in 1698 op een prent door C. Specht (HUA , Topografische atl as, foto; origineel in UB Leiden,
Coil. Bode l Nijenhui s P 335)

Op grond van het bouwhistorisch onderzoek
zou de woontoren echter a! een eeuw eerder
gebouwd kunnen zijn. In 1443 wordt het Jeen
omschreven als 'Een huis en hofstede met
duifhui s, boomgaard en 3 morgen land'. Die
omschrijving vinden we in 17de- en 18deeeuwse akten terug.
In maart 1682 wordt de ridderhofstad door
Vrouwe Pachina Ruij sch van de Engh, douairiere van Adolff de Connes, verkocht aan
Gerard van Rossum 7 • In de transportakte wordt
het goed dan omschreven als: 'Ridderhofstad
. . . . . . onder de Geregte van Schalkwijk,
genaamt Vuijlcop met het huijs, toorn , bouwhuijs en verder getimmerte mitsgaders boomgaerdt en verdere bepotinge en beplantinge ...... groot tesamen met de hofstede en
boomgaert omtrent drie mergen ...... sijnde
dese hoffstede met drie mergen leenroerig aan
de Huij se van Vianen. Item ses mergen erfpagt
van Capittel van Oud Munster binnen Utrecht
en ... veertien mergen vrij allodiaal goed, mitsgaders noch twintigh mergen soo bouw als
Het Kromme-Rijngebied, 39-4 (2005 )

weijland ..... genaamt de Vrije Hoeve sijnde
leen of erfpachtsgoed van de voorgeschreven
Capittule van Oudemunster' 8 •

Grachten, vijvers en een laan
Gerard van Rossum verkoopt eind 1724 de
ridderhofstad, na er dus ruim veertig jaar eigenaar van te zijn geweest, aan Frederick Willem
Baron van Falckenhain 9 • De omschrijving
ervan laat zien dat het goed dezelfde omvang
heeft als in 1682. Wei vermeldt de akte nu dat
het huis is voorzien van grachten en vijvers .
In deze akte wordt ook de koopsom van het
hui s en de ornringende gronden genoemd:
fl. 9.550,-.
Opmerkelijk is dat de koper in 1724 ook nog
verkrijgt 'een actie van coop aen omtrent vier
mergen lands gelegen onder den Gerechte van
Schoonauwen op de Last van agt hondert gl.'
Het gaat hier om de zogenaamde Laan, die in
een akte van 27 februari 1750 beschreven
wordt als 'Strekkende van de Schalkwijkse
weteringe tot aan de Schonauwensedijk toe,
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zijnde met een Allee bepland, tot den
Houtensen Zandpad bij den overledene Heer
van Vuijlcop (dit is Gerard van Rossum) op
den 16den October 1705 van de Heer Justus
van Cuylenborch als Rentmeester van de
Edel Mogende Heeren Ed. en Ridderschappe
's Lands van Utrecht' tegen een jaarlijkse rente
van 4 en later 3%. De oprijlaan, die tegenover
het huis naar het Zandpad liep, heeft dus niet
steeds bij Vuijlcoop gehoord, maar is pas aan
het begin van de 18de eeuw aangelegd. De
aangekochte strook grond behoorde volgens de
Blafferds van Schonauwen van 1599 en 1696
toe aan de Buurkerk te Utrecht 10 • Niet de hele
strook grond wordt als oprijlaan ingericht: het
I ,5 morgen grote noordelijkste deel (tussen het
Houtense Zandpad en de Schonauwensedijk:
" t eijnde de steech van Vuijlcop belend de

weg van Schonauwen' ) wordt bijvoorbeeld in
1724 verhuurd als bouwland 11 •
Is in de laatstgenoemde akte dus sprake van
vijvers en grachten en van de oprijlaan (die
een voornamere verbinding van het huis met
de weg mogelijk had gemaakt), terwijl de
prent uit 1698 laat zien dat de eenvoudige
woontoren Vuijlcoop is uitgebouwd tot een
kleine buitenplaats, dan lijkt het verantwoord
om te stellen dat het Gerard van Rossum was
die de vetfraaiing van Vuylcoop tussen 1682
(als hij het huis koopt) en 1698 tot stand heeft
gebracht. Bovendien liet hij de inschrijving
van het huis als ridderhofstad na 1674 vernieuwen 17.
Familie Van Westrenen tot 1829
Als in 1750 de ridderhofstad opnieuw wordt
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verkocht, is de omvang van het huis met de
bijhorende gronden niet veranderd " . Eigenaar
wordt nu mr. Jan Jacob van Westrenen , raadsheer in het Hof van Utrecht en grootgrondbezitter met een uitgestrekt bezit in de hele provincie, die, naast Vuylcoop met 23 morgen
aangrenzende gronden en de 20 morgen van de
Vrije Hoeve, tevens koopt een huis met tien
morgen land, gelegen aan het Nedereijnd (dus
vlak bij de ridderhofstad) en .. .... vijf hond
bouwland 'in den Geregte van 't Gooij over de
Laatste Stuyver'. Hij koopt het goed met 'aile
praeminentien, rechten, vrijdommen ende
Gerechtigheden ab en dependentien damtoe
specterende en het gestoelte in de kerk van
Schalkwijk ' .
Bij de vele overdrachten die na het overlijden
van Jan Jacob van Westrenen (op 1 december
1769) volgen, blijft de omschrijving telkens
gelijk aan de voorafgaande ". Begrijpelijk,
omdat Vuijlcoop a! die tijd in handen van
dezelfde familie blijft, totdat in 1829 verkoop
aan een 'burger' plaatsvindt 14 • Dan wordt de
ridderhofstad al s volgt omschreven: 'De
Ridderhofstad Vuylkoop met aldeszelfs regten
en geregtigheden, riddermatige jagt als anderszins, mitsgaders heerenhuizinge, toren, boerenwoning, achterhuis, stal en koetshuis, berg
en verdere getimmertens, gracht en vijver,
moestuin en boomgaard, laan, opgaand
geboomte tuinland en hetgeen daar verder aanbehomt te zamen groot twee bunders, vijf en
vijftig roeden, zeven en veertig ellen, staande
en gelegen in de gemeente Schalkwijk .. .. . . ,
alsmede nog eene laan, genaamd de groote
laan van Vuylkoop, beplant met repen essenboomen en elzenhakhout, groot eenen bunder,
zeventig roeden, een en dertig ellen, gelegen in
de gemeente Schonau wen ..... , en eene brug,
liggende over de Schalkwijkse wetering ... .' .
Geeft deze laatste akte uit 1829 een meer
gedetailleerd beeld van de omvang van de
bebouwing, vier akten, waarbij het huis en het
land erbij in het midden van 18de eeuw worden verhuurd, vullen dat beeld nog aan '5 • Dat
het hui s regelmatig werd verhuurd , is niet verwonderlijk: de eigenaren hadden veelal in die
jaren hun werk in de stad Utrecht (bijvoorbeeld als burgemeester) of bezaten voornamere
huizen elders. In die huurakten worden de
gebouwen al s volgt omschreven:
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- de kamers en zolder in ' den toorn';
- het ' voorhuijs ' met opkamer, eet- en slaapkamer, kleine keuken, zolders en kelder;
- het ' agterhuijs' met de grote keuken met
daarin de pomp, die ook door de huurder
van het voorhuis gebruikt werd ;
- het koetshuis met paardenstalling en een
schuur, waarin een rijtuig kan worden
gestald.
Op het erf staan dan nog een of twee hooi- of
graanbergen en een duifhuis. De huurder van
het achterhuis en van de landerijen mag ook
gebruik maken van de 'groote brug' en de laan
mits hij die laatste in goede staat houdt.

Geen rechtsmacht
Waarom nu bezat de Heer van Vuylcoop geen
rechtsmacht over het er omheen gelegen land,
zoals de Heren van Schonauwen dat wei hadden (ook al werd dat recht in de 18de eeuw
losgekoppeld van de eigendom van het hui s)'6 ?
Het huis Vuylcoop is niet altijd erkend als ridderhofstad maar eerst vanaf 1539' 7 • In dat jaar
wordt de bezitter van het huis (Hu ijbert van
Buut·en tot Reijgersfort, die in 1541 huwde
met Margriet van der Marek, Vrouwe van
Vuijlcoop) ingeschreven in het register van
namen en wapens van het Sticht. Hij krijgt
daarmee het recht zitting te nemen in de Staten
van Utrecht en vrijdom van zekere belastingen. Enige jaren na 1674 gebeurt dat, zoals
reeds beschreven, nogmaal s door Gerard van
Rossum.
Rond 1130 werd begonnen met de ontginning
van het broekbos tussen de stroomruggen van
Tull en ' t Waai/Honswijk en van Houten/
' t Goij '". AI v66r die tijd liep er door het broek
een weg, de nu nog bestaande Uitweg, die de
oudere nederzettingen op de stroomruggen met
elkaar verbond. Nu werd voor de ontwatering
midden door de ontginning van oost naar west
een wetering, de Schalkwijkse wetering,
gegraven. Zo ontstonden ten westen van de
Uitweg twee polders: Vuijlcoop (aan de noordzijde van de wetering) en het Waalse Veld
(later ook Rietveld genoemd). Het huis
Vuijlcoop ligt aan de zuidzijde van de wetering in het Waalse Veld.
In 1 I 34/1139 schenkt bisschop Andries van
Utrecht de 45 hoeven in Vuylcoop met tijns,
tienden en de lagere rechtsmacht in z' n geheel
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Vuylkoop in 2005 (foto 0. Wtttewaall, topografische atlas
gemeente Houten)

aan de door hem gestichte Abdij van
Marienweerd onder Beesd 19 • De abdij sticht
bier een uithof, die ze echter rond 1400, vermoedelijk aan de Utrechtse St. Stevensabdij,
verkoopt20 • Maar de polder Vuylcoop is sindsdien een afzonderlijk gerecht: Schonauwen.
Het Waalse Veld krijgt die status niet: het gaat
en blijft dee) uitmaken van het gerecht
Schalkwijk. Dekker veronderstelt dat de leenrechtelijke band tussen de gerechtsheren van
Schalkwijk en de bisschop dateert uit de tijd
niet lang na de ontginning' 1•
Een verklaring voor de (mindere) status van
Vuylcoop is wellicht dat kennelijk kort na de
ontginning de tienden over het Waalse Veld aan
zes of zeven rechthebbenden (tiendheffers) zijn
uitgegeven door de bisschop. Als op de grond
van de Tiendwet 1907 procedures tot opheffing
van de tiendrechten en schadeloosstelling in
gang worden gezet worden in bet Waalse Veld
zes tiendblokken aangemeld 22 :
- het eerste blok op Rietveld ofwel de
St.Maria of Lieve Vrouwentiend (1)
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bet tweede blok of bet St.Nicolaasblok (2)
het derde blok of Het Amersfoortse blok (3)
het vierde blok of Zwaneblok (4)
- de Oud-Rietveldse tiend (5) en
de Nieuw-Rietveldse tiend (6).
Uit een akte van 1721 blijkt dat de eerste vier
tienden 'bisdomthienden' zijn. Ik ga er vanuit
dat deze - ook gelet op hun naamsaanduiding door de bisschop oorspronkelijk aan kapittels
zijn gegund. Later zullen ze door verkoop van
eigenaar zijn gewisseld. In deze akte verkoopt
de ontvanger van de bisdomtienden 'den tweeden block Rietveld' aan Charles Parmentier,
Heer van Heeswijk.De boven onder 5. en 6.
genoemde tienden behoren tot een complex
van zes, verspreid over bet Gerecht Schalkwijk
liggende, tienden, dat aan bet einde van de
17de eeuw ook in handen was van Charles
Parmentier.
Voorts is in 1739 in een akte sprake van de
'Landcroongen tiendt' op Rietveld' 4 • Dit zou de
tiend kunnen zijn die in de Leenhoven van
Vianen onder nr. 212 wordt genoemd6 dan we1
de tiend die wordt omschreven in een koopakte
uit 182725 , maar die kenne1ijk aan bet begin
van de 20ste eeuw was verdwenen. Deze tiend
situeer ik, op grond van de omschrijving en
omdat hij deel uitmaakte van de met de hofstede 'De Croon' verbonden goederen, in het
meest westelijke dee) van het Waalse Veld.
Ook het uitgebreide geestelijke bezit in de polder wijst er op dat bet Rietveld van het begin
af niet aan een, maar aan verscheidene tiendheffers is uitgegeven. Ruim 40% van bet land
staat in de Blafferd van bet Oudschildgeld uit
1599 nog op naam van de Utrechtse kapittels
en andere geestelijke instellingen 26 •
Tenslotte
Blijft nog over een al door velen geconstateerd
raadsel: waarom beet het huis Vuylcoop, terwijl bet niet in de polder Vuylcoop staat?
Omdat de oudst bekende leenman zich Willem
van Vuijlcoop noemt (in 1392) is bet niet
onwaarschijnlijk dat aan bet huis bij de bouw
al die naam is gegeven. Die bouw dateert
Schiere op rond 1300 6fwel bijna twee eeuwen
na de ontginning. Gegevens over de naamgeving en van de polder Vuijlcoop en van bet
Waalse Veld zijn er echter niet: Dekker vermeldt dat die namen in de archieven de eerste
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keer in respectievelijk 1306 en 1385 worden
aangetroffen 27 • Kan het daarom niet zo zijn , dat
men rond 1300 Schonau wen en het Waalse
Veld nog als een geheel zag: een cope-ontginning van een woest gebied = Vuijlcoop ?
Zekerheid daarover zullen we echter wei nooit
krijgen .

* W Thoomes was van 1965 tot 1994 secretaris van Het Utrecht Monumentenfonds en doet
onderzoek naar de leefomstandigheden in de
eerste helft van de 19de eeuw in Schonauwen.
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'Alsoo daar veeltijds enig gespuis logeerd'.
Enkele kanttekeningen bij een arrestatie door
Theodorus Backer in 1717
Raymond Uppelschoten *
De archieven uit de zeventiende en achttiende
eeuw staan bol van dieven, bedelaars en ander
gespuis dat de wegen in het Kromme-Rijngebied onveilig maakte. De straffen voor redelijk Iichte vergrijpen waren niet mals: voor
vechtpartijen of belastingontduiking werd je
gegeseld en voor enkele jaren verbannen uit
de provincie, voor een 'eenvoudige' diefstal
werd je opgehangen. Meestal komen dat soort
vonnissen en de verhalen er omheen aileen
voor in de gerechtelijke archieven. Maar in
het huisarchief van Beverweerd vond ik een
brief van Theodorus Backer aan de magistraat
van Utrecht, die een aardige indruk geeft van
wat zich afspeelde op een zaterdagnacht in
november 1717, toen de schout met drie dienders ene Dikke Jans arresteerden op een boerderij nabij Beverweerd 1• Een 'hertaling' en
enige kanttekeningen rond die gebeurtenis
volgen hieronder.

Bedelaars, dieven en landlopers
In de brief van Backer is sprake van bedelaars
die de dorpen passeren en daaruit kunnen
we voorzichtig afleiden dat de arrestatie van
Dikke Jans ook deze aanleiding had. Rond
1700 werd er fors opgetreden tegen deze kleine criminelen die men verzamelde onder de
noemer 'Bedelaars, Dieven, Vagabonden ,
Landlopers, ende soogenaamde Heydenen
en Egiptenaren' . Het recht dat hiervoor gold,
bleef in Utrecht vrijwel de hele zeventiende
eeuw ongewijzigd: pas in 1698 wordt het
uitvoerige plakkaat uit 1596 herbevestigd en
deels gewijzigd. De aanleiding hiervoor was
dat een korte aanvulling uit 1649 niet werd
nageleefd, zo schreven de autoriteiten 2 •
In de plakkaten wordt beschreven hoe aile
lieden zonder verblijfplaats zich bij de plaatselijke autoriteiten moeten Iaten registreren
en bekend moeten maken waar ze vandaan
komen, waar ze naar toe reizen en hoelang
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ze op de beoogde plaats willen blijven.
ledereen die dit niet doet, zal worden gevangengezet en gegeseld. Daarna zal diegene
binnen twee dagen hetLand van Utrecht moeten verlaten. Dit geldt voor zowel mannen als
vrouwen, maar ook voor kinderen vanaf acht
jaar: als die worden gearresteerd, zullen ze op
water en brood worden gezet.

Vrouwspersonen
Het plakkaat uit 1698 lijkt echter ook niet
afdoende te zijn geweest om de criminaliteit
binnen de Utrechtse grenzen in te perken. In
1707 volgt er opnieuw een aanvulling omdat
'de overgroote stoutigheyd in 't plegen van
vele grouwelycken geweldenaryen en schelmstucken aan de goede ingesetenen deeser
Provincie, nog dagelyks meer en meer aangroeyt en de toeneemt' .
Dikke Jans, de vrouw die in 1717 door
Theodorus Backer werd gearresteerd, kunnen
we waarschijnlijk wei verantwoordelijk achten
voor dergelijke 'stoutigheden'. Ze bekende
met drie andere vrouwen te hebben rondgetrokken, die alledrie zouden worden opgehangen. Dit betekent dat deze drie vrouwen al
voor de derde keer gearresteerd waren of een
ernstiger vergrijp dan diefstal en bedelarij hadden gepleegd. In het genoemde 'landlopersplakkaat' van de Staten van Utrecht uit 1707
staat immers dat 'vrouwspersoonen openbaarlyk sullen worden gegeesselt en gebannen voor
al haar Ieven , en voor de tweedemaal gegeesselt en gebrandmerkt, ende mede gebannen als
vooren ende voor de derdemaal met de dood
gestraft'. Een kleine steekproef in de Utrechtse
gerechtelijke archieven voor dit artikeltje gaf
vooralsnog geen uitsluitsel over de relatie tussen de vrouwen.
Onderdak
Dat dit soort lieden niet aileen rondzwierven
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Kaart van de Veense Hofstede of Veense Bouwinge, gelegen tussen de Langbroekerwetering en kasteel Beverweerd, uit
1710 door Th. Backer (HUA, Beverweerd, 32)
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maar ook regelmatig onderdak kregen bij de
lokale bevolking, blijkt uit het feit dat in deze
ene brief sprake is van drie gelegenheden waar
kleine criminelen zich ophielden: het huis van
Theunis van Stralen, de eerste boerderij tussen
Odijk en Werkhoven en in het dorp zelf, op het
adres waar Toon (of Theunis) logeerde. Verder
wordt een herberg van ene Kuijntje gemeld, in
Utrecht (mogelijk De Stad Cuijlenborch aan de
Geertesteeg, van Cunera of Kuijntje de Kok) .
Huizen aan de buitenwegen of herbergen
waren vanouds plaatsen waar dit soort ongure
lieden bijeenkwamen. Maar het huis van
Teunis Hendriksz. van Stralen, waar Dikke
Jans werd geanesteerd, is in dit rijtje opmerkelijk. Het was in 1717 een van de grootste
en oudste boerderijen uit het bezit van Beverweerd: de zogenaamde Veense Hofstede of
Veense Bouwinge, in 1717 bestaande uit
61 morgen en 467 roeden land, gelegen tussen
de Langbroekerwetering en het kasteel. Teunis
pachtte de boerderij al vanaf 1695, maar het
gaat hem in 1717 niet meer voor de wind. In
februari van dat jaar heeft Theodorus Backer al
een aantal van zijn bezittingen moeten veilen.
Teunis overlijdt kort na de anestatie van Dikke
Jans en na zijn overlijden wordt de rest van
zijn goederen verkocht. In de rekeningen van
1718 valt te lezen dat zijn plaats als pachter
van de Veense Hofstede is ingenomen door
Cornelis van Dijk. Wellicht kwam hiermee ook
een einde aan het verblijf van duistere figuren
op deze boerderij3.
Rol schout
Dat Theodorus Backer in 1717 arrestaties
venichtte in het gerecht Werkhoven is opmerkelijk: hij was aileen schout van Odijk en rentmeester van Beverweerd. Jacobus van Driel
uit Oudwulven, was op dat moment (al tientalJen jaren) schout en gadermeester van Werkhoven. Wellicht werden dit soort nachtelijke
taken de Werkhovense schout echter teveel ;
hij was in 1717 al 67 jaar en overleed een
paar jaar later'. Theodorus daarentegen had
de smaak te pakken gekregen: hij alTesteerde
niet aileen Dikke Jans, maar ging ook nog op
zoek naar andere vagebonden en meldt dat hij
ene Toon, die zich in Werkhoven ophoudt, ook
wel wil anesteren. Verder had hij ideeen over
hoe de 1andlopers en bedelaars beter bestreden
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zouden kunnen worden (niet in de hertaling
bij dit artikel). De verklaring voor die ijver
vinden we wellicht in het plakkaat van de
Utrechtse Staten dat aan de schouten opdraagt
'dat sij bij absentie van den Hooft-Officier
sullen apprehenderen allen vagabunden en
bedelaars die sij in ham·en bedrijve sullen vinden '. Het is bekend dat Backer zich serieus
toelegde op zijn schoutambt in het kleine
Odijk, maar wellicht werd hij vooral gedreven
door een ander plakkaat gericht aan de dorpsschouten dat meldt dat 'gy in het opbrengen
der vagabonden suit worden beloond, soo als
andere Officieren, te weeten, voor een vagabond tot taxatie van de Heeren van onsen Hove
Provinciaal, mits niet exederende een Oudschild' . We weten dat Theodorus Backer redelijk goed bij kas zat als schout van Odijk en
rentemeester van Beverweerd, maar een extra
oudschild zal toch altijd welkom zijn geweest' .
Zeker is dat hij goed over de vergoeding heeft
nagedacht, aangezien hij in dezelfde brief
voorstelt ook de dorpelingen die vagebonden
uitleveren te belonen en verplicht te Iaten helpen bij het anesteren, omdat burgers dat 'niet
vrijwillig doen omdatse van andere bespot en
voor dienders uijtgemaekt werden, maer door
een ordonnantie daertoe verbonden zijnde
moeten aile spotters swijgen'. Als we zo een
beeld krijgen van de voortvarendheid van
Backer in de gerechtelijke gang van zaken, is
het enigszins lachwekkend om te lezen dat de
schout afsluit met het verzoek om instructies
als men 's nachts de deur niet voor hem wil
openen. Wellicht was de anestatie van Dikke
Jans op de hofstede van Theunis Hendriksz.
van Stralen dus slechts een toevallige actie van
de schout. Maar misschien kampte de zeventiende-eeuwse schout wel met net zoveel vervelende regeltjes als onze moderne
Hermandad.
Hierna volgt de volledige tekst van de brief uit
1717:

90

'Aan mijn heer Schagen:
Tussen voorleden zaterdag en zondagnacht heb ik met assistentie van drie dienders een vrouw, in de
wandeling genaamd Dicke Jans, bij ene Theunis van Stralen omtrent Beverweerd wonende, gevangen genomen. Ik heb haar in t gerechtshuis van Werkhoven gebracht en in bewaring van een diender gelaten. Vervolgens ben ik met de andere twee gegaan naar het eerste huis van Werkhoven als
men van Odijk afkomt (omdat daar vaak enig gespuis logeert) om te zien of zich daar ook iemand
van dat soort bevond. Ik heb echter niets gevonden. Toen ik echter de vrouwe vertelde dat ik Dikke
Jans in arrest had, verklaarde zij dat deze Dikke Jans met Hendrikje van Arnhem, Joosje Schorteldoekje en Truij van Utregt (die alledrie opgehangen zijn) verkeerd heeft en ook verscheidene malen,
dan met de een en dan met de ander, aan het bewuste huis is geweest.
De gezeide Dikke Jans heeft ook in gezelschap van de dienders bekend dat zij met de voors: drie
vrouwspersonen wei gelopen heeft, maar aan hun feiten niet heeft deelgenomen . Of dit waar is zult
Uedele in de bekentenissen van de drie geexecuteerden kunnen zien. Uit de gesprekken die de dienders met de gevangene voerde, merkte ik ook dat zij kennis had aan ene Zibil en ander gespuis van
dien aard.
De gevangene raakte ook met de oudste diender van t Overkwartier in gesprek en zei dat ene Marie
van de Knoest en ene Scheele Saer haar onlangs hadden tegengehouden (ik meen in Nederlangbroek) en haar hadden gewaarschuwd dat de dienders een piek tegen de gevangenen hadden, doch
dat zij (Marie en Saar) voor de dienders niet vreesden, en ook niet voor de personen die bij Kuijn in
Utrecht logeren en die ze geld afhandig hebben gemaakt om enkele dienders dronken te voeren in
Kuijns hui s. AIs dat waar is, zouden die dienders mede schuldig zijn aan deze gebeurtenissen. [ .. .]
De gezegde oudste diender vertelde mij ook dater een anestatiebevel is uitgevaardigd tegen ene
Toon, knecht bij Peter Dirksz. van der Lauw, schoenmaker te Werkhoven. Als dat waar is, dan verzoek ik u vanavond twee dienders te sturen (na het sluiten van de poort, niet eerder) omdat ik vermoed vanavond gelegenheid te hebben hem anesteren.
Maar nu is de vraag hoe ik mij zou moeten gedragen als men 's nachts de deur niet voor mij wil
openen, want ik ben zeker dat dit gaat gebeuren op het adres waar Toon logeert. Derhalve verzoek
ik een briefje met instructies waarnaar ik mij bij deze of andere voorvallen kan richten .
Theodorus Backer'

* Drs. R. Uppelschoten ( 1967) groeide op
in Odijk. Hij doet historisch onderzoek naar
de brede geschiedenis van het KrommeRijngebied en speciaal Odijk, Beverweerd
en Werkhoven.

No ten:
I. Het Utrechts Archief (HUA), Hui sarchi ef Beverweerd
(227) (22 november 1717).
2. Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten,
Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren
Staten 's Lands van Utrecht, I e deel, 703-709 ( 16981707). Hi erin zijn aile gec iteerde plak katen te vinden.
3. HUA , Hui sarchi ef Beverweerd , reken ingen 1710, 1717
en 17 18.
4. Jacobus van Ori el, gedoopt te Utrecht 16 juli 1650 in
de Geerte- of Catharinakerk als zoon van Gerard en
Metje van Dinteren, gehuwd met Stephania van

Het Kromme-Rijngebied, 39-4 (2005)

Oucoop Utrecht, overleden en begraven in Oudwul ven
20 april 1725. Jacobu s Staat in tientallen bronnen vermeld als sehoul van Werkhoven , waarvan de mij oudst
bekende uit 1688 is.
5. Zie de korte biografie van Theodorus Backer van mijn
hand 'Theodorus Backer ( 1677- 1725); schout en rentmeester met voldoende tabak ' in M .A. van der EerdenVonk e.a., Het Kramme Rijngebied: levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Kromme
Rijngebied. Utrecht, 2002,2 1-25 .
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VARIA
Kleurenkaart grondbezit in 't Goy
Zwart-wit kaarten verliezen altijd van die in
kleur. Dat geldt ook voor de kaart van ' t Goy
die is afgedrukt op pagina 50-51 van mijn
artikel ' Vier eeuwen (groot)grondbezit in
't Goy: een poging tot historische reconstructie ' in het vorige nummer van dit tijdschrift
(Het Kromme-Rijngebied, september 2005
(39-3), 45-57). Mocht U over een kopie in
kleur willen beschikken, dan stuur ik die u
graag per e-mail toe. Voorwaarde is wei dat
uw e-mail-postbus het omvangrijke kaartbestand accepteert, want het gaat om een groot
aantal ' pixels'. U kunt uw verzoek kenbaar
maken via het email-adres zoals in het artikel
vermeld of, als dat niet lukt, via e-mailadres
advanooststroom@ planet. nl.
Oostrums- of Oostromsdijkje
De discussie over de naamgeving van dit dijkje
(Oostrum of Oostrom) haalde enkele jaren
geleden de landelijke pers. Dekker noemt het
ook de Juffrouw Deelensteeg'. Het kadaster
van 1832 geeft ons de eigenaar van zowel het
dijkje als de grond, tussen de Engsloot op de
grens van Houten en Werkhoven en de provinciale weg tussen Werkhoven en Odijk ten zuiden van het dijkje: Pieter van Oostrum met een
totaal bezit van ruim 56 morgen.
Hiervan was 32 morgen of 2 hoeven, het dee]
tussen Houten en de Achterdijk, het bisschoppelijk leen nr. 464 2 • De beleningen geven ons
duidelijkheid ten aanzien van de om·sprong van
de namen voor het dijkje. Vanaf 1416 tot 1631
waren ]eden van de familie Die Edell , Deedel
etc. hiermee beleend; tu ssen 1584 en 1631
waren dit achtereenvolgens twee zusters,
Goorgje en Wendelmoeth. In 1631 vererft
Wendelmoeth het op een neef en daarmee
komt het in de familie Foeijt, die het houdt tot
1693. Tussen 1693 en 1710 wordt Gij sberta
Cec ilia van der Burg ermee beleend; deze verhuurde het in 1709 aan Hendrik van Oostrum
(of Oostrom), die het vervolgens koopt en er in
1710 mee wordt beleend. Door vererving komt
het daarna in handen van Steven Hendriksz van
Oostrum (1752) en Pieter Stevensz van
Oostrum (1760). Diens zoon Pieter is waarHet Kromme-Rijngebied, 39-4 (2005)

schijnlijk de bovengenoemde Pieter van
Oostrum die in 1832 eigenaar is.
Van wie de grond was tussen de Achterdijk en
de provinci a1e weg is nog niet uitgezocht.
Het is op basis van de vorige gegevens alleszins waarschijnlijk dat zowel de Juffrouw
Deelensteeg als het Oostrumsdijkje hun naam
danken aan de eigenaren van de grond, waar
dit wegje over liep, zoals ook Dekker en Van
Ginke1 in 1995 overigens a! schreven.
C. Dekker, Het Kramme-Rijngebied in de middeleeuwen,. Een insrirurioneel-geografische studie.
Zutphen, 1983, 229 en noot I 06 en verder (zie de
index, 658). Zie ook: C. Dekker en S.G. van GinkelMeester, Srraat- en wegnamen in Bunnik, Odijk,
Werkhoven. Z.pl., 1995, 89-90.
2 A.J. Mari s, Reperrorium op de Stichrse leenprotocol!en
uir her !andsheerlijke tijdvak. I De Nede rsrichrse leenacren. Den Haag, 1956, 439-440.

Ad van Ooststroom

Albert van Leeuwen of Albertus Leonius,
rentmeester van Beverweerd en schout van
Odijk
GEWINA, Tijdschrift voor de Geschiedenis der
Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde
en Techniek, 27-4 (2004) be vat op pagina 187
tot en met 206 een uitgebreid artikel van de
hand van Rienk Vermij over een opmerkelijk
persoon: Albert van Leeuwen, rentmeester van
Beverweerd en schout van Odijk. Han Harts
heeft dit artikel hieronder kart samengevat en
enigszins bewerkt.
Albert van Leeuwen werd 12 september 1543
geboren te Utrecht en overleed aldaar eind
maart 1614, 71 jaar oud en werd 1 april begraven. Hij stamde uit een vooraanstaand Utrechts
geslacht. Zijn vader was Jan van Leeuwen,
schepen van Utrecht. Deze had zes kinderen
waarvan Albert de oudste was. Zijn grootvader,
ook een Albert van Leeuwen, leefde van 14581538. Hij was ridder van Jeruzalem, rentmeester van de bisschop van Utrecht, burgemeester en kameraar van Utrecht. Via zijn
echtgenote, Maria Zalm, werd hij eigenaar van
de heerlijkheid Stoetwegen en na zijn dood
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ging deze heerlijkheid over naar zijn oudste
zoon, de eerder genoemde Jan van Leeuwen,
toen schepen van Utrecht.
Zoals uit het bovenstaande blijkt, kwam Albert
uit een zeer gegoede familie. Zijn vader Jan
overleed in 1559. Albert was toen ruim 15 jaar.
In datzelfde jaar, op 28 september 1559, hij
was net 16 geworden, schreef Albert zich in
aan de universiteit van Leuven. Daar maakte
hij kennis met de sterrenkunde en de wiskunde. Inmiddels was de familie in Utrecht druk
doende om de boede1scheiding te regelen.
Albert was niet meerderjarig en verbleef
bovendien in het buitenland. Hij kreeg op
18 december 1559 te horen dat hij beleend
was (in leen gekregen van de farnilie) met de
heerlijkheid van zijn vader, Stoetwegen. Hij
had grote maatschappe1ijke en wetenschappelijke ambities en vertrok naar het Mekka van
de wetenschap: ltalie. Hij had inmiddels zijn
naam aangepast: Albertus Leonius. Hij werd
een groot wetenschapper. In 1566 verwierf hij
zich het doctoraat in de rechten aan de universiteit van Siena.
Hij was in 1567 weer terug in Holland. Op
10 februari van dat jaar legde hij de eed af als
leenman van de heerlijkheid Stoetwegen en
dan horen we een tijd niets meer van hem. Tot
hij in 1577 zijn medewerking verleende aan de
plannen om de kalender te verbeteren. De
Gregoriaanse kalender moest de Juliaanse
kalender vervangen. Zijn ideeen en die van
vele anderen werden echter niet verwerkt in de
opzet van de kalenderverandering. Het was
een grote teleurstelling en Albertus besloot
zich definitief te vestigen in zijn geboortestad
Utrecht. Het bestuur van de stad was in 1576
overgegaan naar het protestantisme. In 1582
kocht hij buiten de stad de ridderhofstad
Groenewoud, het huidige Nieuw Amelisweerd.
Omstreeks 1585 huwde hij Mabelia Grauwert.
Toen in september 1588 het Calvinistische
regime in Utrecht ten val kwam, is hij teruggegaan naar huis, de stad Utrecht, waarna hij een
teruggetrokken bestaan leidde. Hij bekleedde
een aanta1 1agere ambten en in dat kader zien
we hem in 1605, hij was toen 62 jaar, als
schout van Odijk en rentmeester van
Beverweerd.
Dat heeft te maken met de politieke en godsdienstige perikelen in die periode. In 1568 was
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de Opstand of Tachtigjarige Oorlog begonnen.
Holland, onder Ieiding van Willem van Oranje
(1533-1584), streed tegen de Spaanse onderdrukking, maar ook voor godsdienstvrijheid.
In 1517 had Maarten Luther met zijn 95 stellingen geprotesteerd tegen bepaalde toestanden
in de kerk. De nieuwe Jeer verbreidde zich
over Europa. De toenmalige kerk vie! uiteen in
katholieken en protestanten. En het ging er
niet bepaald zachtzinnig aan toe, getuige de
Beeldenstorm in 1566. In Holland kreeg de
nieuwe leer in bepaalde gebieden de overhand
en werden kerken door de overheid toegewezen aan de protestanten. In Utrecht werd de
katholieke eredienst in 1580 verboden en in
Odijk werd 15 december 1607 door de Staten
van Utrecht de eerste predikant, Laurentius
Modeus, benoemd. De oorlog tegen Spanje en
de onenigheid in de kerk gingen hand in hand
en werden op hoog niveau uitgevochten.
Alberts Leoni us bleef trouw aan de Kerk van
Rome en in die situatie was het moeilijk een
hoog openbaar ambt te bekleden. Daarom is
het opmerkelijk dat hij in 1605 (als de Nederlanden protestant zijn geworden) wordt
benoemd tot rentmeester van Beverweerd. In
die tijd was Prins Philip Willem, Graaf van
Nassau en Prins van Oranje (geboren te Buren
1554 en overleden te Brussel 1618), heer van
Beverweerd en Odijk. Hij erfde deze heerlijkheden van zijn overgrootmoeder, Maria van
Boechout (1487-1 563). Een verklaring ligt
mogelijk in het gegeven dat Philips Willem, de
oudste zoon van Willem van Oranje, in tegenstelling tot zijn Nederlandse halfbroer Maurits
nog steeds overtuigd katholiek was.
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