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Geschiedenis saai? Geschiedenis maak jezelf!
Norma Mulder
Wie aan jonge men sen vraagt of ze ge·interesseerd
zijn in geschiedenis, ziet vaak a! aan de verveelde
uitdrukking op hun gezicht dat dit meestal niet het
geval is. Eigenlijk wellogisch, want tot aan zo'n
beetje het 40510 jaar heeft men meer toekomst dan
verleden en is het dus begrijpelijk dat deze
toekomst belangrijker is dan het verleden.
Gedeeltelijk is het echter ook het beeld dat men nog
steeds heeft van geschiedenis en zeker van de
geschiedenis die men verplicht is op school te leren.
En dat is jammer, want wie jonge mensen duidelijk
kan maken dat geschiedenis niet identiek is met
'863 Dorestad verwoest door de Vikingen' of' 1600
Slag bij Nieuwpoort', maar dat jezelf ook dee! uitmaakt van de geschiedenis, ja zelfs de geschiedenis
mede bepaalt, kan wellicht rekenen op meer belangstelling.
Met als motto 'Geschiedenis saai? Geschiedenis
maak jezelf! ' viert de Historische Kring 'Tussen
Rijn en Lek' haar jubileumjaar in 2006 daarom niet
met de focus op de oude en roernruchte geschiedenis van het Kromme-Rijngebied, maar op haar
eigen geschiedenis.
In 1966 werd de vereniging opgericht. Was dat toeval of was het - achteromkijkend - een logische
stap in een maatschappelijk proces? Het jaar 1966
was natuurlijk niet aileen belangrijk als oprichtingsjaar voor de Historische Kring; het was een jaar met
erg vee! nieuwe en vaak ook spectaculaire
gebeurtenissen. Op dat moment leef je gewoon je
dagelijkse Ieven, je doet de boodschappen en de
was en je werk. Maar terugkijkend, besef je dat je
eigenlijk deel uitmaakte van een aantal historisch
belangrijke ontwikkelingen: D66 werd opgericht, de
eerste landing op de maan van een Russisch (onbemand) ruimteschip vond plaats, de eerste niertransplantatie werd uitgevoerd in het Academisch
Ziekenhuis Leiden, Beatrix trouwde met Claus
waarbij een rookbom naar de trouwkoets werd
geworpen als uiting van maatschappelijke onvrede,
er was de nacht van Schmelzer, de Beatles en
Stones schreven muzikale geschiedenis, jongeren
gingen massaal aan de hash, love en peace. Kortom,
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wie omkijkt in verwondering, ziet zichzelf (of
zijn/haar) ouders als deelnemer aan een buitengewoon boeiende geschiedenis en dat pas 40 jaar
geleden!
Samen met het Museum Dorestad in Wijk bij
Duurstede zal de Historisch Kring 'Tussen Rijn en
Lek' een tentoonstelling organiseren (van begin september tot eind oktober dit jaar) over dit veelkleurige jaar 1966. Onder de voorlopige titel
'Blowen en breien' moet hetjaar 1966 in het museum herleven. Wie herinnert zich niet de kleding, de
grate brillen, de lange haren, de oranje interieurs,
de zitkuilen en zitzakken, de handgebreide vestjes,
de hennepplantjes in de vensterbanken, de (psychedelische) muziek van Stones, Beatles, maar ook van
Brei en Boudewijn de Groot, de Puchbrommers, de
lelijke eend enzovoort enzovoort. Iedereen die
boven de 50 is kan de lij st moeiteloos met vele
voorbeelden aanvullen.

Om deze tentoonstelling te kunnen verwezenlijken, roepen Museum Dorestad en de Historische
Kring de hulp in van aile bewoners 'tussen Rijn en
Lek' . Heeft u foto's, kleding, meubels, voorwerpen, muziek, films of andere zaken uit 1966 die u
in bruikleen aan het museum wilt afstaan voor
twee maanden, meldt u dan aan bij Lisette
LeBlanc van Museum Dorestad: tel: 0343-571448,
e-mail: info@museumdorestad.nl of bij Norma
Mulder van de Historische Kring: tel : 0343591568, e-mail: norma.han@casema.nl.
Wij hopen op zeer vee! reacties, opdat we een
fantastische expositie kunnen maken.
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De Historische Kring voor, in en na 1966:
een vraaggesprek met Prof. dr C. Dekker
Norma Mulder*
Maar wie waren nu eigenlijk de oprichters van de
Historische Kring en wat waren de motieven om dat
te doen? Gelukkig was een van de ' mannen van het
eerste uur' , prof. dr C. Dekker bereid in het verleden
te duiken om het verhaal van de oprichting aan de
vergetelheid te ontrukken.

In den beginne was er ... vee! geschiedenis, weinig
belangstelling
Wat Cornel is Dekker als Gents historicus, met zijn
wortels in Wemeldinge in Zeeland, opviel toen hij in
1962 benoemd werd tot Rijksarchivaris in de
provincie Utrecht en in het landelijke Odijk ging
wonen, was de geringe belangstelling van de inwoners van het Kromme- Rijngebied voor de interessante geschiedenis van hun leefgebied. Nu was dat
in de beginjaren ' 60 van de vorige eeuw niet uitzonderlijk. In de hele provincie Utrecht waren toen
slechts drie historische verenigingen: Flehite in
Amersfoort en Nifterlake in de Vechtstreek, beide a!
opgericht in de 19de eeuw en Oud-Utrecht, dat zich
vanaf 1920 voornamelijk bezig hield met de
geschiedenis van de stad Utrecht. Flehite en DudUtrecht pretendeerden wei dat het KrommeRijngebied tot hun interessegebied behoorde, maar
in de praktijk bleek dat nauwelijks. De historische
verenigingen waren destijds ook behoorlijk elitair,
eigenlijk een soort societeiten, waar de modale
inwoners van deze streek weinig feeling mee
hadden.
In 1964 kreeg Odijk weer een eigen Katholieke
kerk. De net benoemde pastoor van de Odijkse
parochie vroeg aan - toen nog - drs Dekker of hij ter
gelegenheid van dit feit de geschiedenis van deze
Katholieke kerk wilde beschrijven. Hij stemde daar
in toe en schreef het boek Odijk, van parochie tot
parochie, waarmee hij velen een groot plezier deed.
De Bunnikse wethouder Jan Oostendorp, die als een
van weinigen in die tijd wei belangstelling en oog
had voor de streekgeschiedenis, meende in Dekker
een gelijkgestemde te herkennen en besprak met
hem zijn wens om een historische vereniging op te
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richten voor Bunnik, Odijk en Werkhoven. Dekker
stelt heel eerlijk: 'Ik was erg sceptisch, omdat ik
weinig potentieel in de omgeving zag om zo'n
vereniging bestaansrecht te Laten hebben. Maar ik
beloojde mee te werken als Oostendorp het initiatief
nam. Die lief er geen gras over groeien en schreef
16 geestverwanten aan met het verzoek op 29 maart
1966 bijeen te komen in het oude raadhuis van
Bunnik om de mogelijkheden tot oprichting van een
historische kring te bespreken.'
Het enthousiasme voor het plan bleek groot bij de
17 aanwezigen (9 uit Bunnik, 5 uit Odijk, 1 uit
Werkhoven en 2 uit Utrecht). Er werd diezelfde
avond nog een bestuur gevormd. C. Dekker werd
unaniem tot voorzitter benoemd, de eerste secretaris
was C.A. van Wiggen, de eerste penningmeester
A.G. de Wit van de Rabobank in Odijk en N .
Legemaat uit Werkhoven en mevrouw I. van
Ginneken uit Bunnik waren de eerste bestuursleden.
Moeiteloos citeert Dekker na 40 jaar nog de
tweeledige doelstelling, welke op die 29"e maart
geformuleerd werd: 'Bevordering van de kennis van
de geschiedenis van het Kramme- Rijngebied en
stimulering bij de bevolking van de belangstelling
voor geschiedenis in het algemeen '. Het lidmaatschap werd bepaald op 10 gulden per jaar. Om
de bevolking te bereiken en te enthousiasmeren
wilde men lezingen houden, deelnemen aan tentoonstellingen, een periodiek uitgeven en excursies
organiseren.
De eerste lezing op 25 mei 1966 in het prachtige
Kasteel Beverweerd was een enorm succes. Meer
dan 80 personen kwamen luisteren en kijken naar de
jurist prof. rnr. W. van Iterson, die boeiend vertelde
over de rechtshistorie van het Kromme-Rijngebied.
Onder zijn gehoor waren ook de Houtenaar Leen de
Keijzer en Piet Heimink Liesert uit Schalkwijk. Zij
waren zeer enthousiast en verzochten het bestuur
van de gloednieuwe kring gelijk of het interessegebied, dat in het begin uitsluitend bedoeld was voor
de gemeente Bunnik, niet uitgebreid kon worden
met Houten en Schalkwijk. Ze beloofden zelf
onmiddellijk !eden te gaan werven in hun omgeving.
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De acties verliepen succesvol en heiden traden a! in
juni van 1966 toe tot het bestuur. De naam van de
kring werd nu definitief 'Historische Kring Tussen
Rijn en Lek' . Toen op 7 februari 1967 de statu ten
koninklijk goedgekeurd werden, stond niets de groei
en bloei van de regionale historische vereniging
voor het hele Kromme-Rijngebied meer in de weg.

door mensen als Van lterson, Mw. Polak de Booy,
Weijtens, Damste, Oostendorp en Dekker zelf.

.
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Van meet af heeft het bestuur getracht een consistent
beleid te voeren, waarbij uitgegaan werd van de
kwaliteiten van de actieve !eden en het geboeid
houden van het 'grote publiek'. In 1967 werd in een
bestuursvergadering genotuleerd dat men de
activiteiten wilde structureren door het instellen van
drie werkgroepen met als werkterreinen de archeologie, de fotografie en het archiefonderzoek. ' En
eerlijk is eerlijk, slechts een van deze ingestelde
werkgroepen is succesvol, tot op de dag van vandaag', stelt prof. Dekker. 'Het is duidelijk datje als
vereniging ajhankelijk bent van de persoonlijke
betrokkenheid en inzet van individuele leden, zoals
Leen de Keijzer die in Houten het archeologisch
onderzoek vrijwel in zijn eentje op de kaart zette. In
1968 mocht hij met zijn groep de opgravingen doen
bij de J4de_eeuwse steenoven van 't Goy. In 1971
verscheen daarover een rapport. De opgraving en
rapportage bleek zo professioneel georganiseerd en
uitgevoerd dat naar aanleiding hiervan de ROB
(Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek) daarna graag met hen samenwerkte '.
Wie schrijft die blijft
Een van de kleine wondertjes in het bestaan van
Tussen Rijn en Lek is de bloei van het tijdschrift,
dat nog steeds drie a vier maal per jaar verschijnt.
Het eerste bestuur zag een 'periodiek' , zoals dat
destijds heette, als een belangrijk communicatiemiddel met de !eden. Echter ook op dit gebied kampte
men met een vrijwel ontbrekend schrijverspotentieel. Via het uitgebreide netwerk van Dekker bood
de heer A. Graafhuis, medewerker van het
Gemeentearchief Utrecht, belangeloos zijn hulp aan,
mits hij het op eenvoudige wijze mocht vormgeven
en uitvoeren . Het eerste periodiekje verscheen in
maart 1967 met Graafhuis als eindredacteur. Hij kon
werkelijk toveren met schaarse middelen, want
eigenlijk was er geen geld, waren er weinig mensen
uit de regio die een goed historisch artikel konden
schrijven en werd de bezorging zoveel mogelijk
door de !eden persoonlijk gedaan. De artikelen werden in die beginperiode voornamelijk geschreven
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Krantenstukje uit Trouw van I maart 1967: de bijna een
jaar oude vereniging telt dan 150 !eden en begint met het
tijdschrift (Streekarchief Kromme-Rijngebied- Utrechtse
Heuvelrug, Archief Hi storische Kring)

Veelal waren zij zelf geen bewoner van het
Kromme-Rijngebied, maar behoorden zij tot de kennissenkring van de bestuursleden. Twee fotografen,
G.M Staal uit Odijk en G.Th. Delemarre uit Bunnik,
zorgden indien nodig voor de foto's . Tot 1979 is
Graafhuis eindredacteur geweest. In dat jaar trad
ook Dekker als voorzitter af. Hij kon aan zijn opvolger een bloeiende vereniging overdragen met 209
!eden, een goed gelezen tijdschrift, een druk bezocht
lezingenprogramma, goede contacten met de
bevolking en het bestuur, en gremia die graag
gebruik maakten van de expertise die de kring opgebouwd had. Dat laatste gold in sterke mate voor de
archeologiewerkgroep. Dankzij de medewerking van
de werkgroep van Leen de Keijzer werd de gemeentelijke Oudheidkamer in Houten in 1971 op professionele wijze heringericht. Maar ook verleende de
vereniging vanaf het begin medewerking aan
exposities. Zo werd a! in 1966 een tentoonstelling
ingericht bij de opening van een lagere school in
Odijk.
Een succes, a! 40 jaar, zijn zeker ook de excursies.
Destijds gingen die vooral naar interessante plaatsen
in het Kromme-Rijngebied zelf. Zo ging men naar
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De voorkant van het tijdschrift in 1967 en in 2005

opgravingen in Vechten en Wijk bij Duurstede en
naar de Evangelische Broedergemeente in Zeist. Een
gedenkwaardig excursie was die in 1970 naar
Kasteel Heemstede, dus nog voor de brand. Het kasteel verkeerde in een zeer vervallen staat. Leen
Keijzer organiseerde 's avonds een bijzondere
rondleiding door het kasteel. Vanwege het ontbreken
van elektriciteit kreeg iedereen een brandende kaars
mee, hetgeen de spannende sfeer nog verhoogde. Er
waren maar liefst 109 deelnemers. Het doet het
huidige bestuur deugd te constateren dat er voor de
rondleidingen in Kasteel Heemstede nog steeds
grote belangstelling is en hoewel we nu twee
eigenaren verder zijn en het kasteel recent ingrijpend gerestaureerd is, organiseert de Historische
Kring er nog altijd met vee! succes rondleidingen.
Tegenwoordig wordt er een dagexcursie per jaar
georganiseerd naar historisch interessante plaatsen,
tot zelfs in de buurlanden. En ook deze excursies
zijn vrijwel altijd overtekend.

Wijk bij Duurstede en Bunnik. Als we vragen of er
ook vermeldenswaardige teleurstellingen waren,
vertelt hij lachend het volgende: 'Wij dachten als
bestuur een heel goede manier te hebben bedacht
om iedereen in het Kromme-Rijngebied bij onze
interesse te betrekken. Dus schreven we in 1968 een
fotowedstrijd uit. We wilden graag dat iedereen in
zijn eigen omgeving keek naar historisch waardevolle zaken. Daar moest men dan een foto van
maken en aangeven water zo mooi aan was en
waarom het behouden zou moeten worden. Wij
verwachtten een enorm enthousiasme met wellicht
honderden inzendingen. Er kwam er... niet een. Dat
kan je dus wel een mislukking noemen. Kennelijk
fotografeerde men toen in het Kromme-Rijngebied
nog niet graag!'

Prof. Dekker kan dus tevreden terugkijken op de
door hem gelegde fundamenten van deze bloeiende
historische vereniging met nu rond de 500 !eden,
vooral in de drie Kromme-Rijngemeenten Houten,
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Naschrift redactie:
Op 29 maart 2006, precies 40 jaar na de oprichtingsdatum, heeft het bestuur van de Historische
Kring prof. dr. C. Dekker vanwege zijn grote verdiensten het erelidmaatschap van de vereniging
aangeboden.

* N. Th. Mulder-Mulder is sinds 2003 als bestuurslid van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek in
het bijzonder be last met public relations. Zij woont
in Wijk bij Duurstede en is werkzaam bij de
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
(NVK). Ze publiceerde verschillende artikelen over
historische onderwerpen en is hoofdredacteur van
het tijdschrift van de NVK.

Kees Dekker ontvangt uit handen van de voorzitter, Otto
Wttewaall, een oorkonde waarin hem het erelidmaatschap
van de vereniging wordt aangeboden . Op de achtergrond
secretaris Hans van Aken (foto Norma Mulder, 2006)
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Jan van Wieringhen (1715-1765),
burgemeester van Wijk bij Duurstede
'lk heb U al besorgt ter plaatse daar gij weesen moet'
Fans van Wieringen *
Inleiding
Wijk bij Duurstede was rond 1750 een stadje
met zo' n kleine tweeduizend inwoners'. Het
stedelijke karakter komt naar voren niet alleen
in de plattegrond en de bebouwing, maar ook
in de beroepssamenstelling waarin we gespecialiseerde beroepen zien die in een dorp niet
voorkomen, zoals een boekdrukker, horlogemaker, apotheker en tinnegieter.
Wijk bij Duurstede werd bestuurd door raden
(!eden van de vroedschap), schepenen en
burgemeesters. Het aantalleden van de vroedschap werd in de eerste helft van de 18de eeuw
verrninderd van achttien naar twaalf. De magistraat bestond uit twee burgemeesters en zeven
schepenen, die ieder na twee jaar moesten
aftreden. De wij ze van benoerning veranderde
in de loop der tijden: als er een stadhouder
was, benoemde deze op voordracht van de
stad; was er geen stadhouder dan benoemde
men bij cooptatie of namen de Staten van
Utrecht de rol van de stadhouder waar.
Er is in de afgelopen jaren onderzoek gedaan
naar de bestuurders van de kleinere steden
zoals Hasselt, Steenwijk, IJsselstein, Montfoort
en ook Wijk bij Duurstede 2• Hoe functioneerde
het bestuur en wat waren het voor mensen,
deze bestuurders? Leken ze op de regenten van
steden zoals Amsterdam en Den Haag?
Cortenraede heeft de regenten onderzocht van
Wijk bij Duurstede in de eerste helft van de
18de eeuw' . Hij telt 52 regenten en deelt zein
in twee groepen. Een groep van vijftien
aanzienlijke regenten die meestal burgemeester
waren en ook de stad in de Staten van Utrecht
vertegenwoordigden en een groep regenten die
te kenschetsen zijn als kleine zelfstandigen en
niet tot de economische elite behorend. Het
verschil tussen de twee groepen blijkt verder
uit het feit dat ze niet of weinig onderling
huwden. Typerend was dat voor de kleine
Het Kromme-Rijngebied, 40-l/2 (2006)

regenten bij begrafenissen de klok slechts een
keer luidde, terwijl voor bijvoorbeeld de
gebroeders Egbert en Berent Vosch van
Roelingsweerd driemaal aile klokken met
tussenpozen werden geluid.
De belangrijke functie van burgemeester
rouleerde binnen de kring van vijftien aanzienlijke regenten . Vijf hiervan waren in deze periode in Wijk geboren en getogen. De meeste
burgemeesters echter waren, volgens
Cortenraede, pas op latere leeftijd naar Wijk
gekomen. Doorgaans behoefden zij niet de
voorgeschreven vijf of tien jaar in Wijk
woonachtig te zijn alvorens benoemd te kunnen worden in de magistraat. Behalve in de
magi straat zaten regenten zoals Dirck Bruijn
Georgiesz en Jan van Wieringhen onder meer
in het stadsgerecht en in het regentencollege
van het Ewoud- en Elisabethgasthuis. Regenten
in Wijk bij Duurstede waren uiteraard gereformeerd. Een flink deel van de bevolking van
Wijk was overigens katholiek.
Onder de aanzienlijke regenten waren er verschillende die aan de acadernie hadden gestudeerd, zoals Abraham van Senden en
Balthasar Vosch van Roelingsweerd.
Voor hun inkomen waren de regenten niet
afhankelijk van de inkomsten uit de ambten.
Verschillende regenten waren renteniers. De
meeste renteniers vinden we onder de immigrantburgemeesters. Burgemeesters van Wijkse
komaf rentenierden doorgaans niet. Uitermate
vermogend waren al deze regenten niet, zo
stelt Cortenraede. Abraham van Senden was
met zijn vermogen van 110.000 gulden verreweg de rijkste onder de regenten. Het overgrote deel der regenten bezat een vermogen
van tien mille of rninder, in somrnige gevallen
zelfs vee! minder.
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LEONARD BLUSSE
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Een bekende nieuwkomer in Wijk was Johan
Bitter, waarover Leonard Blusse een boeiend
boek schreef: Bitters bruid. Een koloniaal
huwelijksdrama in de gouden eeuw. 4 Bitter
vestigde zich aan het einde van de 17ctc eeuw
na een rumoerige, twintig jaar durende
echtscheidingsprocedure in Wijk. Blusse geeft
aan dat hij binnen drie jaar in de raad zat,
waarin hij nog twintig jaar een vooraanstaande
rol zou spelen. 'Viennaal zat Joan Bitter in de
schepenbank en tweemaal was hij burgemeester van Wijk. Dit patroon is typisch voor
deze tijd. In de tweede helft van de zeventiende
eeuw namen renteniers steeds vaker zitting in
de stadsbesturen. In een stad als Hoorn was
een kapitaal van 20.000 gulden voldoende om
de levensstijl van een oligarch te garanderen.
Aileen al de 8000 rijksdaalders die Bitter had
overgehouden uit zijn juridische strijd voor de
Hoge Raad, gaf hem dus voldoende basis voor
verder succes'4" . Johan Bitter was geen
gemakkelijk mens. Zo stuurden de leden van
het stadsbestuur een lijst met klachten aan de
Staten van Utrecht om aan te geven met
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hoeveel minachting Bitter zijn collega-bestuurders behandelde.
In de loop van de 18dc eeuw had Wijk te kampen met een teruglopend bevolkingsaantal.
Verschillende huizen stonden leeg en de stad
dreigde ontvolkt te raken. De vroedschap
trachtte vreemdelingen te verleiden zich in
Wijk te vestigen door hen vrijstelling van
belastingen in het vooruitzicht te stellen. Ook
de families die gewoonlijk de regenten leverden, konden minder kandidaten opbrengen. Op
het eind van de zeventiende en in de eerste
helft van de achttiende eeuw stierf een aantal
oude regentengeslachten uit en het verloop was
zelfs zo groot dat aileen de familie Mom erin
is ge-slaagd in deze periode continue vertegenwoordigd te zijn in de vroedschap' . Regenten
van buitenaf waren dus welkom om de open
vallende plaatsen in te nemen.
Jan van Wieringhen is een van degenen die van
buitenaf de regentenstand komt versterken. Het
lidmatenboek van de gereformeerde gemeente
te Wijk bij Duurstede vermeldt dat in 1750
vanuit Oirschot met attestatie zijn ingekomen
de heer Jan van Wieringen en Elisabeth Nodes,
echtelieden. Het burgerboek van Wijk bij
Duurstede vermeldt dat op 30 juni 1750 de heer
Jan van Wieringen 'Canonicq in den Capittule
van St. Pieter t'Utrecht', geboren in Utrecht,
'den Borger Eedt' heeft gedaan. Van 1750 tot
zijn overlijden in 1765 was hij nagenoeg bij
voortduring raad, schepen of burgemeeste~.
In dejaren 1748-1750 was Wijk geen toonbeeld
van rust. Cortenraede geeft aan dat de magistraatsresoluties melding maken van 'groote
oneenigheid en dissentie' binnen de raad. Op
eigen initiatief bracht de vaandrig Jan du Bois
in 1750 zelfs de burgerwacht onder de wapenen. Dat het niet tot een uitbarsting is gekomen,
was te danken aan het ingrijpen van de stadhouder die, naar aanleiding van 'verscheyde
abuizen, zo in de policie als financie ingeslopen' en het daaruit voortvloeiende 'misnoegen
van de borgerije tegens de magistraat', de
Wijkse vroedschap door een speciale onderzoekscommissie liet doorlichten. Het resultaat
hiervan was dat een aantal regenten uit het
bestuur verdween en de gemoederen weer
bedaarden. 7
7

Van elders komende regenten, zoals Johan
Bitter, hadden vaak als motief om in een rustig
stadje hun ambt uit te oefenen. Of Jan van
Wieringhen vee! rust heeft gekend, valt te
betwijfelen. Hij kwam op een onrustig moment
Wijk binnen en werd al gauw onderdeel van
een interne factiestrijd binnen de magistraat
waarbij zijn omstreden huwelijk door zijn
tegenstanders in het gevecht werd gebruikt.
Jan van Wieringhens huwelijk
Jan (Johan, Johannes) van Wieringhen is
gedoopt te Utrecht (Dornkerk) op 30-10-1715
als zoon van Pieter van Wieringhen , koopman
te Utrecht, en Hendrina van Westveen. Zijn
ouders kochten in 1707 een huis genaamd
Leeuwensteyn, gelegen binnen Utrecht aan de
oostzijde van de Oudegracht. Het huis
Leeuwensteyn is bijna de gehele 18de eeuw in
het bezit van de familie Van Wieringhen. Het
wordt in 1791 door de erven van de broer van
Jan van Wieringhen, te weten Mr. Gerard van
Wieringhen 8 , verkocht. Het huis staat bij de
stadhuisbrug en is thans onderdeel van het
Utrechtse stadhuis. Op de daklijst staat de
naam Leeuwensteijn geschilderd. Zijn groatvader was Adriaen van Wiering(h)en (16391679), schout van Harmelen. Jan van
Wieringhen was kanunnik in het kapittel van
St. Pieter binnen Utrecht sinds 22-10-1739 9 •
De verwikkelingen rond zijn huwelijk met
Elisabeth Nodes hebben hem lang bezig
gehouden. Elisabeth Nodes had haar man en
kind verlaten, en woonde vervolgens met Jan
van Wieringhen samen, aanvankelijk in
Utrecht, later in Amsterdam en Oirschot. Haar
huwelijk met Johannes Nieuwenhuijs werd
ontbonden in 1741 bij vonnis van Schepenen
van Amsterdam. Johannes Nieuwenhuijsen had
dit het Gerecht van Amsterdam in 1738 verzocht. Hij liet daartoe een aantal belastende
verklaringen vaststellen in Amsterdam en
Utrecht.
Op 15-9-1738 verklaart Albertje Arens dat zij
ongeveer twee en een half jaar bij Johannes
Nieuwenhuijs als dienstbode heeft gewoond en
daar nog woont. Ongeveer een jaar daarvoor
was Jan van Wieringen, een bekende van
Johannes Nieuwenhuijs, daar aan huis
gekomen. Na enige tijd vie! het haar op dat Jan
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van Wieringen 'groote familjariteit' aan de dag
legde met de echtgenote van Johannes
Nieuwenhuijs, Elisabeth Nodes. In april van dit
jaar kwam Jan van Wieringen 's-avonds langs
en is, omdat het laat werd, daar op de
voorkamer blijven slapen. Albertje Arens heeft
de volgende morgen door een gat boven de
deur van de voorkamer gezien dat Jan van
Wieringen en Elisabeth Nodes heiden in hun
onderkleren op de voorkamer op het bed lagen.
In de week van Pinksteren, toen Johannes
Nieuwenhuijs de stad uit was, heeft Jan van
Wieringen verscheidene nachten in het huis
geslapen en heeft ze gezien dat hij en Elisabeth
samen naar boven zijn gegaan en toen zij de
volgende ochtend 'wiert geroepen om coffi
hoven te brengen, soo heeft sij getuijge telkens
gesien dat de gemelde Jan van Wieringen ende
Elisabeth Nodes beijde in hun onderkleren
sijnde aen een tafel waeren sittende en sij ook
te samen als dan de coffi hebben gedronken '.
Ook heeft Jan van Wieringen haar diverse
keren vereerd met vijf gouden dukaten en
gezegd dat zij moest zwijgen over alles wat ze
hoorde of zag. Ongeveer negen of tien weken
geleden heeft Johannes Nieuwenhuijs Jan van
Wieringen de toegang tot zijn huis ontzegd
omdat hij de 'familjariteijt die hi} van
Wieringen met sijn huijsvrouw hadden niet
konde gedogen, en is toen tusschen Johannes
Nieuwenhuijs en sijn huijsvrouw daer over verscheijde malen hoogen woorden geweest als
mede over het menigvuldige uijtgaen en het
laat tuijskomen ..'. Ook daama ging zij
geregeld 's-avonds na acht uur, als Johannes
Nieuwhuijs weg was voor zaken, naar de
Kolveniersburgwal bij het Oostindische Huijs,
waar Jan van Wieringen dan langdurig met
Elisabeth Nodes sprak. Ook is ze op twee verschillende avonden naar de Weijde
Lombaertsteeg gegaan in een 'bottelhuijs', Jan
van Wieringen met Elisabeth Nodes zijn daar
naar boven gegaan en ze heeft lang moeten
wachten. Enige tijd geleden is ze weer naar de
Kolveniersburgwal bij het Oostindisch Huijs
gezonden om daar Jan van Wieringen op te
wachten om hem te zeggen dat Elisabeth
Nodes niet kon komen omdat deze met haar
man moest uitgaan. Jan van Wieringen heeft
haar toen een briefje gegeven om te overhandigen; zij heeft dat briefje geopend en er onder
8

andere in gelezen dat hij 's-nachts droomde dat
hij Elisabeth 'in sijn armen hadt en als hij
wacker wert dat het dan niemendal was'.
Ongeveer een maand geleden, toen Johannes
Nieuwenhuijs op reis was, is ze naar kantoor
van Jan van Wieringen geweest ten huize van
de heer Jan Scherenburgh op de Herengracht
bij de Leliegracht en heeft daar aan Van
Wieringen een gesloten briefje overhandigd.
Ook verklaart zij dat Elisabeth Nodes verschillende malen tegen haar heeft gezegd dat Jan
van Wieringen 'haer lief hadt en dat hij haer
belooft hadt nooijt te sullen verlaten.' 10
Op 10-10-1738 geeft Rutger van Noort een
verklaring, eveneens op verzoek van Johannes
Nieuwenhuij s, dat hij in 1737 als knecht bij
hem is komen wonen. Op een avond om
ongeveer acht uur heeft hij door de ruiten
gezien dat Elisabeth Nodes 'op de vloer was
leggende met haer rocke opgeheven ende dat
de voornoemde Jan van Wieringen lagh en
hebben sij beijde doen met malkanderen groote
beweginge gemaakt soodanige dat het scheen
dat sij met den anderen vleselijk conversatie
hadde en na een wijnige tijd sijn sij te samen
opgestaen en aan een tafel gaen sitten en doen
met den andere een glas wijn gedronken.'
Verder verklaarde hij diverse malen geld te
hebben gekregen van Elisabet Nodes en enkele
keren een gouden dukaat om te zwijgen over
wat hij had gezien en gehoord".
Blijkbaar was deze getuigenis niet voldoende
voor een scheidingsuitspraak. In 1740 wordt
een getuigenverklaring opgemaakt die nog wat
meer onversneden is. Op 28-5-1740 laat
Johannes Nieuwenhuij s het overspel van zijn
echtgenote Elisabeth Nodes met Jan van
Wieringen nogmaals vastleggen door twee
getuigen. Elisabeth Nodes huurde onder de
naam Maria van Voorst van januari 1739 tot
augustus 1739 twee bovenkamers in de
Langesmesteegh te Utrecht bij Johannes van
Harderwijck en Petronella van Woud. Deze
verklaarden dat een zekere juffrouw onder de
naam van Maria van Voorst twee bovenkamers
huurde voor acht maanden vanaf januari 1739
en dat deze zogenaamde juffrouw Van Voorst
naderhand een getrouwde vrouw bleek te zijn.
Haar echte naam was Elisabeth Nodes, vrouw
van Johannes Nieuwenhuij s. Elisabeth Nodes
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alias juffrouw Van Voorst ging in die tijd
meestal tegen de avond uit en kwam om middernacht terug, ja zelfs in de ochtendstond,
'veeltijds vergeseld met den heer Jan van
Wieringen ongetrouwd en woonende alhier, die
de voornoemde juffrouwVan Voorst op haer
kamer geleijde en aldaar eenige tijd verbleef'.
De heer Jan van Wieringen kwam bijna elke
dag in de namiddag op haar kamer en bleef
daar enige uren . Op een zekere middag rond
vier uur is de getuige naar boven gegaan en
heeft daar door een reet duidelijk gezien dat
Jan van Wieringen bij de meergemelde Maria
van Voorst was en 'dat zij na elkanders bloote
lighamen en schamelijke dee/en voelden dat zij
daarop te zamen na bed zijn gegaan en den
voornoemde heer van Wieringen op haer
bloote lighaem gelegen en zij elkander als man
en vrouw omhelst en geliefkoost hebben '. De
getuige heeft wat hij had gezien 's-avonds aan
de betrokkene voorgelegd 'waarop zij antwoorde dat zulx de waarheid was dat den voornoemde heer van Wieringen haer vleeselijck
hadde bekend, zeggende wij Ieven te zamen als
man en vrouw'.' 2
Na deze verklaring wordt het verzoek tot
echtscheiding ingewilligd bij vonnis van
Schepenen van Amsterdam op 13-9-17 41.
Johannes Nieuwenhuijs was geboren te
Amsterdam op 12-3-1709 en huwde te
Amsterdam op 27-3-1731 met Elisabeth
Nodes; waarschijnlijk is hij eind 1748/begin
1749 overleden 13 • Hun zoon Lucas
Nieuwenhuij s werd gedoopt te Amsterdam op
1-6-1732.
Jan van Wieringhen en Elisabeth Nodes
ondertrouwen te Oirschot en Woerden op resp.
13-9-1749 en 4-10-1749, ze trouwen te
Vleuten (geref.) op 7-10-1749. Bij de
ondertrouw in Oirschot en Woerden wordt
vermeld - zoals we zullen zien naar waarheid'weduwe wijlen Johannes Nieuwenhuys ''•.
Elisabeth Nodes was gedoopt te Rotterdam op
10-11-1712 als dochter van Tomas Nodes en
Johanna Hostijn. Volgens de getuigenverklaring van Albertje Arents kwam ze in 1737 in
contact met Jan van Wieringhen. Jan was toen
22 jaar en Elisabeth 25 jaar.
Tot zover een afhandeling van een scheiding.
Ruim een decennium later wordt deze schei9

ding en de aanloop daar naar toe gebruikt in
een factiestrijd binnen de magistraat van Wijk
bij Duurstede, waar Jan van Wieringhen dan
burgemeester is.

Het alliantiewapen (13-10-1752) van Jan van Wieringhen
en Elisabeth Nodes: drie (twee en een) Ieeuwen (Van
Wieringhen) en waarschijnlijk drie klaverbladen (twee en
een) (Nodes)". Het wordt ook gebruikt in zakelijke correspondentie door Jan van Wieringhen

Elisabeth Nodes ondertekent niet, zoals veelal gebruikelijk,
met Elisabeth Nodes maar met Elisabeth van Wieringhen ,
geboren Nodes

Burgemeester in Wijk bij Duurstede:
'request van borgers en inwoonders'
Na zijn huwelijk vestigde Jan van Wieringhen
zich, zoals we zagen, in 1750 in Wijk bij
Duurstede. Twee jaar later worden de getuigenverklaringen uit 1738 en 1740 weer tevoorschijn gehaald. Blijkbaar was het ophalen van
deze twaalf aveertien jaar oude verklaringen
nodig om een verzoekschrift aan de Staten van
Utrecht voor te bereiden als onderdeel van een
interne strijd binnen de magistraat van Wijk bij
Duurstede. Een rustig regentenbestaan in Wijk
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was blijkbaar niet voor iedereen weggelegd.
Petronella Maria van Woudt en Johannes van
Harderwijk te Utrecht bevestigen op 28-9-1752
hun eerdere verklaring over het onzedelijke
gedrag van Elisabeth Nodes alias Maria van
Voorst. Zij bevestigen dat Elisabeth Nodes destijds in hun huis is komen wonen onder de
naam van Maria van Voorst, met de toevoeging
dat zij ongehuwd minderjarig en onder toezicht
van voogden was. De heer Jan van Wieringen
bezocht de zogenoemde Maria van Voorst
zowel des avonds als 's-nachts. De getuigen
kregen toen enige achterdocht en door 'een gat
tot dat eijnde in de solder geboort hebben
gesien dat die conversatie in een ontugtige levenswijse bestond. Alsoo gemelte heer Jan van
Wieringe en deselve Maria van Voorst te
samen vleeselijk converseerde, tselve meer dan
eens door mij en mijn genoemde man gesien.'
De getuigen hebben dat doorgegeven aan de
vader van de heer Van Wieringen en de zogenaamde Maria van Voorst gelast te vertrekken.
Daarna heeft Elisabeth Nodes een kamer gehuurd van eene Koebergen op het Geertekerkhof, die met zijn vrouw door het gerecht van
Utrecht in hechtenis is genomen; met deze
Koebergen ging de zogenaamde Maria van
Voorst zeer familiair om. 16
Notaris Mr. Johannes van Vilekens verklaart op
30-11-1752 dat hij op 15 september 1738 ten
huize van Johannes Nieuwenhuijsen geweest is
en daar een verklaring heeft gepasseerd,
opgesteld door onder meer Albertje Arens ten
behoeve van Johannes Nieuwenhuijsen. Deze
verklaring is op 15 september 1738
bekrachtigd 'voor de Ed GrootAchtbare
Heeren burgermeesteren binnen dese stadt
door de voornoemde getuijgen met solemnele
eedt .. .'. Hetzelfde geldt voor de verklaring van
Rutger van Noort van 10 oktober 1738' 7 •
Blijkbaar diende deze herhaling van de getuigenverklaringen om een rekest bij de Staten van
Utrecht in te dienen. In dit rekest van 'Borgers
en lnwoonders der Stad H}!k by Duursteden'
aan 'de Edel Mogende Heeren Staten 's Lands
van Utrecht' werd het gedrag van Jan van
Wieringhen en Elisabeth Nodes aan de kaak
gesteld en de Staten verzocht de hoofdofficier
(de schout) van Wijk te gelasten inlichtingen in
te winnen en het recht zijn loop te doen krij10

gen, intussen de uitoefening door Jan van
Wieringhen van de functie van raad en burgemeester op te schorten". Het rekest is niet
gedateerd, maar ontvangen op 21-1-1753 door
de Staten van Utrecht.

Behandeling van het rekest in de Staten van
Utrecht
Het verzoekschrift wordt na ontvangst behandeld door de Staten van Utrecht. Aangezien de
benoemingen van de magistraat van Wijk bij
Duurstede in deze periode geschieden door of
namens de Stadhouder wordt het advies
gevraagd van de Prinsesse Gouvernante Anna
van Hannover, weduwe van Stadhouder Prins
Willem IV.
In het verzoekschrift van burgers en inwoners
van Wijk wordt melding gemaakt van het
ergelijk gedrag van J. van Wieringen, burgermeester aldaar, 'huijshoudende aLs met zijn
egte vrouw met eene waar mede voorheen in
overspeL geLeeft had en verzoekende dat de
hoofd of/icier mogte worden geauthoriseert het
recht van den Lande waar te nemen '.
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De rninuut van het verzoek aan Hare
Koninklijke Hoogheid, Anna van Hannover,
luidt als volgt: 'Heden (21-1-1753) is ter onzer
vergadering ingediend een request van enige
borgers en inwoonders der stad Wijk bij
Duurstede tegens den Hr. Jan van Wieringen
thans president borgermeester den gemeLde
stad den zeLve te Laste Leggende te cohabiteren
met een vrouwspersoon waarmee voorheen in
overspeL zoude hebben geLeeft en verzoekende
dat daar tegens mage worden informeert, alles
breder geinsereert in den requeste waarvan,
en van de stukken daartoe behorende, wij de
vrijheijd nemen U Kon Hoogh mids deze copie
te Laten toekomen met verzoek van op deze
zaak het hoogwijs advijs en de consideratien
van U Kon Hoogh te mogen ontfangen ' 19 •
Missive van Hare Koninklijke Hoogheid (HUA,
Staten van Utrecht, inv.nr. 232-100, fol. 88 e.v.)

Het advies wordt op 21-2-1753 in de vorm van
een missive van Hare Koninklijke Hoogheid
ontvangen: 'EdeLe Mogende Heren Bijzondere
Goede Vrienden,
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Het geval van Ms. Jan van Wieringen burgermeester der stad Wijk waar omtrent Ued Mag.
bij missive van den 24e Januarij laestleden,
met toezending van een request van eenige
burgers en inwoonders den voorsz stad daar
over aan Ued. Mogenden gepresenteerd, onze
gedagten gelieven te vragen, considereren Wij
te zi}n een object van de ordinaris 20 justitie.
Waarin de Edele Mogende Heren Bijzondere
Goede Vrienden Wij Ued. Mag. bevelen in
Gods heijlige Protectie. Uw Ed. Mogenden
Dienstw. Dienaresse, getekend per ordonn. van
Hare Koninglijke Hoogheid, getekend in 's
Gravenhage den 79e Februarij 1753 ' 21•
Over de missive werd vervolgens gesproken in
de Statenvergadering. De vertegenwoordigers
van de stad Utrecht en van de steden
Amersfoort, Wijk en Montfoort sloten zich aan
bij het standpunt van de Koninklijke Hoogheid:
het is een zaak van gewone justitie en de indieners van het verzoeksclu-ift dienen daar hun
beklag te doen. Na discussie besluiten de
Staten van Utrecht 'gezien 't Hoogwijs advis
van Haar Koninglijke Hoogheid zig daarmede
conformerende verstaan dienvolgens dat dezen
zal worden gesteld in handen van den Hoofd
Officier van Wijk om daar op te informeren en
bevind van zaken te ageren '.
De zaak wordt nader onderzocht door Mr.
Abraham van Senden, hoofdofficier van Wijk
bij Duurstede.

Gerecht van Wijk bij Duurstede
De hoofdofficier handelde namens de
Stadhouder en de Staten van Utrecht. De
schout vorderde voor het gerecht (de schepenen) de uitspraak, maakte dit vonnis bekend en
was belast met de tenuitvoerlegging. Hij had
geen aandeel in de totstandkoming van de uitspraak.
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De procesgang omvat enkele verklaringen uit
1753/54 a ctecharge opgesteld op verzoek van
Jan van Wieringen waarvan de interessantste is
die van de zus van Johannes Nieuwenhuijs.
De hoofdofficier heeft het b1ijkbaar nodig
gevonden de gerechten van Utrecht en
Amsterdam te verzoeken de oude getuigenissen van 1738 en 1740 weer op te halen. De
procesgang vertoont geen spoor van haast.
Blijkbaar tot irritatie van Jan van Wieringhen,
die Abraham van Senden vervolgens
schriftelijk 'grovelijk' beledigt, wat weer Jeidt
tot een aanklacht wegens smaad door Van
Sen den.
Vooral eind 1755 en begin 1756 zit er een
duidelijke spanning in het proces. Drie rechtsgeleerden zijn om advies gevraagd. Een van de
drie dreigt uit de boot te vallen. Als het advies
gereed is, weigert Abraham van Senden mee te
betalen. Er moet een avondvergadering op 6
februari 1756 worden ingelast van het gerecht
om Theodorus Jan Casper Plucker te machtigen de stukken in Utrecht te gaan halen, waarna het gerecht op 10-2-1756 tot een uitspraak
komt.
Kijken we eens naar de chronologie van de
procesgang. We beginnen met twee verklaringen opgesteld op verzoek van Jan van
Wieringhen. Op 3-7-175 3 bevestigt Clara de
Wolf, weduwe van Jan Groen, op het verzoek
van Jan van Wieringen dat ze drie en half jaar
geleden in de Nieuwe Kerk om een attestatie
heeft verzocht dat Elisabeth Nodes lidmaat was
van de gereformeerde religie 22 •
De zus van Johannes Nieuwenhuijs, Catharina
Nieuwenhuijs, verklaart op 9-2-1754 op verzoek van de heer Jan van Wieringen, oud-burgermeester en thans regerend schepen der stad
Wijk bij Duurstede, dat ze in maart 1753 op
een zondagnamiddag bezoek heeft gehad van
de heer Van Senden, hoofdofficier van Wijk bij
Duurstede, die haar te kennen heeft gegeven
dat hij gelast was door de Staten van Utrecht
om de zaak van Van Wieringen te onderzoeken.
Hij vroeg aan Catharina Nieuwenhuijs of haar
broeder, die de eerste man was geweest van de
vrouw van de heer Van Wieringen, dood was.
Zij heeft daarop bevestigend geantwoord, met
toevoeging dat het huwelijk van Van Wieringen
eerst enige tijd daama is voltrokken. Catharina
Nieuwenhuijs is daarop naar boven gegaan om
12

de beklagbrieven te halen die ze wegens het
overlijden van hare broeder heeft ontvangen,
en ook de kwitanties van zijn begrafeniskosten .
Ze heeft dat alles aan Van Senden Iaten zien
die het in een boekje aantekende. Catharina
Nieuwenhuij s heeft daarop gezegd 'niet te kunnen begrijpen hoe men den heer Van Wieringen
en zijne huijsvrouw zoo vervolgde. Zijn Ed.
daarop antwoorde dat zulx hem feed was, dat
hij altoos groat respect voor haar lieden gehad
heeft, maar dat den Heer Van Wieringen
quaade raadslieden aan de hand hadde .. .'. Bij
zijn afscheid had Van Senden tegen Catharina
Nieuwenhuijs gezegd 'dat het mogelijk met
geld zoude afte maken zijn '. 23
Volgen we de procesgang aan de hand van de
stappen die het gerecht van Wijk bij Duurstede
zet24 • Op 5-3-17 54 wordt besloten om aan het
gerecht van de stad Amsterdam te vragen om
de hierboven weergegeven verklaringen van
Clara de Wolff en van Catharina Nieuwenhuij s
nate trekken. Op 15-4-1755 wordt nogmaals
een verzoek gericht aan het Amsterdamse
gerecht, dit keer om aldaar onder ede als getuigen te horen Johannes Villekens (=Johannes
de Vilekens), notaris, vanwege zijn verklaring
van 30 november 1752, en bovendien om
Comelis Pronk, Daniel Jacob Bierens, Jan
Westendorp junior en Bartholomeus van den
Santheuvel junior als getuigen te horen.
Een paar maanden later, op 8-7-1755, wordt
een verzoek gericht aan het gerecht van de stad
Utrecht om als getuige te horen de heer Gerard
Muijzer over zaken die nader aan het gerecht
aldaar ter beschikking worden gesteld, a1smede
om onder ede te horen het echtpaar Johannes
van Harderwijk en Petronella van Woud over
hun verklaring op 28 mei 1740 afgelegd voor
notaris Dirck van Lobbrecht te Utrecht.
Reeds in 1753 is de zaak voorgelegd aan drie
rechtsgeleerden, te weten de advocaat bij het
Hof van Utrecht Mr. Isaacq van Schoonhoven ,
de secretaris van het Gerecht van Utrecht
Tiberius Beeldsnijder Maatroos en Professor
Jacob Noorda.
Jan van Wieringhen had intussen Abraham van
Senden - in de woorden van Van Senden- grovelijk beledigd. Met als gevolg een proces
wegens smaad. Waarschijnlijk (al is dat niet
Het Kromme-Rijngebied, 40-1/2 (2006)

goed op te maken uit de stukken) wordt de drie
rechtsgeleerden ook gevraagd te adviseren in
dit smaadproces. Op 5-1 2-1755 komt het
gerecht van Wijk in buitengewone vergadering
bijeen in afwezigheid van de hoofdofficier Van
Senden en burgemeester Van Wieringhen. De
processtukken in de zaak van Jan van
Wieringhen en zijn vrouw Elisabeth Nodes,
gedaagden, contra de hoofdofficier Van
Senden, eiser, zijn behandeld, en besloten
wordt, alvorens een uitspraak te doen, advies
in te winnen bij de drie onpartijdige rechtsgeleerden. De secretari s wordt gemachtigd om
de wederzijdse stukken aan de heren adviseurs
te Utrecht over te brengen.
In december 1755 dreigt een van het drietal,
Beeltsnijder Matroos, de opdracht terug te
geven. Op 18-12-1755 vergadert het gerecht
van Wijk hierover en gelast de secretaris25 een
antwoord te maken en verzoekt burgemeester
Plucker deze missive in handen te stellen van
secretaris Beeldsnijder Matroos te Utrecht. De
missive luidt als volgt: 'We!Edelde Heer,
Die van den gerechte dezer stad heedenmorgen
over een ingekoomen missive van de Heer
Advocaat Schoonhoven op gisteren aan Haa r
Ed. Achtbare geschreeven exra ordinair vergadert geweest zijnde, hebben mij geordonneert een missive aan UwEd te schrijven met
communicatie dat de voorn. Heer Schoonhoven
in dezelve melt dat UwEd zich geexcuseert
hadde omme met D 'Heeren rechtsgeleerden
Noorda en Schoonhoven een advis decisoir te
geven ... waarover haar Ed Achtbaren verwondert zijn, te meer dewijl UwEd zonder de minste hasitatie off swijmelige eenparig daartoe
meede genomineert zijt geworden, versoekende
teffens van UwEd rescriptie te mogen worden
geinformeert van de reedenen welke UwEd
hebben gepermoveert om zich te excuseeren.
Gaande hiernevens een extract uit de voorsz
resolutie. Hier meede na dienst offertes en cordiale salutatie onderschrijve met diep respect
w.g. Joan Teschemaker.'
Blijkbaar had deze brief een gunstig gevolg,
want op 5-2-1756 komt het gerecht bijeen in
een buitengewone vergadering waarbij aanwezig zijn Plucker, Bruijn Georgiesz, Van der
Dussen, Verhel, Lobbrecht, Teschemaker en
Frijkenius om van de secretaris te vememen
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dat het advies van de rechtsgeleerden gereed
is. De kosten bedragen ruim 360 gulden. De
secretaris zal de missive beantwoorden 'met
toezendinge van den penningen en dezelve
doen ajhaalen bij parthijen ieder de helfte.'
Van Senden heef echter geen zin om voor de
helft van de kosten op te draaien en dus kan
het advies niet worden geleverd. Vervolgens
komt op 6-2-1756 het gerecht in een buitengewone vergadering bijeen des avonds om vijf
uur op verzoek van burgemeester Van
Wieringhen. Aanwezig zijn Plucker, Bruijn
Georgiesz, Verhel, Lobbrecht, Teschemaker en
Frijkenius. Burgemeester Van Wieringhen verzoekt, omdat de hoofdofficier Van Senden blijft
weigeren om de helft van de advieskosten te
fourneren , dat er iemand aangewezen wordt
om naar Utrecht te gaan en het advies af te
halen 'onder declaratoir dat de heeren van het
gerecht voor de penningen instonden.' De heer
Plucker wordt gemachtigd om het advies af te
hal en.
Spoedig daarna komt het gerecht weer in een
buitengewone vergadering bijeen, namelijk op
10-2-1756. Aanwezig zijn Plucker, Bruijn
Georgiesz, Van Leeuwen, Verhel, Lobbrecht,
Teschemaker en Frijkenius. Men heeft gelezen
het 'advis decisoir' van de drie onpartijdige
rechtsgeleerden dd. 28 januari 1756 en besluit
daarop eenparig 'den Heer eijsser in sijnen
eijsch en conclusie op ende jegens de gedaagdens gedaan en genomen te wezen niet ontfangelijk nochte gefundeerd de gedaagdens daarvan absolverende en compenseerd de costen
van den processe partijen om redenenen.' Een
week later, op 17-2-17 56, wordt het bes1uit
bevestigd in een gewone vergadering van het
gerecht. Aanwezig zijn Plucker, Bruijn
Georgiesz, Verhel, Lobbrecht, Teschemaker.
De uitspraak in de zaak van de hoofdofficier
Abraham van Senden, eiser, contra burgemeester Jan van Wieringhen en Elisabet Nodes,
echtelieden, gedaagden, zoals in de notulen
van l 0 februari jongstleden geformuleerd, is
'na resumtie gepronuntieert' .
De uitspraak van het stadsgerecht van Wijk bij
Duurstede wordt vervo1gens door de hoofdofficier aan de Staten van Utrecht meegedeeld.
Op 3-3-17 56 vindt behandeling plaats in de
Het Kromme-Rijngebied, 40-112 (2006)

Staten van Utrecht van de Memorie van de
hoofdofficier van Wijk, te kennen gevende dat
het gerecht van Wijk, na juridisch ad vies, zijn
eis tegen J. van Wieringen had ontzegd met
compensatie van kosten: 'Bij memorie van de
heer Mr. Abraham van Senden hoofd of/icier
der stad Wijk bij Duurstede te kennen gegeven
zijnde dat bij sententie van den gerechte der
voorsz. stad in data 10 Februarij laastleden
verklaard was den vertoonder in zijn eischfine
en conclusie op en jegens de heer J. van
Wieringen en Elisabeth Nodes gedaagdens
gedaan en genomen te wezen niet ontfankelijk
nag gefundeert, de gedaagdens voorsz. daarvan absolverende met compensatie van kosten.
Een daarop gedelibereerd zijnde is 't zelve
gehouden voor notificatie '.

3-3-1756 Sententie (HUA, Staten van Utrecht,
inv.nr. 232-1 04)

De huwelijksaffaire loopt hiermee ten einde. De
meningsverschillen lopen nog enige tijd door
met name over wie de declaratie van de drie
juristen moet betalen. Op 27-7-1756 komt het
gerecht in gewone vergadering bijeen, nadat
ontvangen is een brief van de rechtsgeleerden
met een declaratie. De secretaris wordt verzocht
met de heer Van Senden de helft 'te
aboucheeren ', de heer Van Wieringhen wil de
andere helft betalen.
Het proces wegens smaad gevoerd door
Abraham van Senden tegen Jan van Wieringhen
krijgt pas zijn beslag op 12 december 1757.
Dan vindt de bevestiging plaats van de conclusie: de aanklacht wegens smaad door
Abraham van Senden jegens Jan van
Wieringhen is niet gefundeerd en niet ontvankelijk ('te wezen niet ontfankelijk nog te gefundeert, de aldaar gedaagdens daar van absolverende, en compenseert de kosten zoo in conversie als in reconversie tusschen parthijen ... ').
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Advies van drie rechtsgeleerden

Advies werd, zoals we zagen, gevraagd aan
een drietal rechtsgeleerden, te weten de advocaat bij het Hof van Utrecht Mr. Isaacq van
Schoonhoven28 , de secretaris van het Gerecht
van Utrecht Tiberi us Beeldsnijder Maatroos 29
en Professor Jacob Noorda 30 •
We kennen van dit advies waarschijnlijk aileen
een conceptversie van 12-6-1753, mogelijk van
de hand van Van Schoonhoven. De tenlastelegging wordt daarin als volgt verwoord: ' ...
tegens Jan van Wieringen raad in de
Vroedschap en thans president burgem. van
genoemde stad en Elisabeth Nodes zijn huijsvrouw ter zake van te zamen begaan overspel
en het plegen van falisiteit, soo in het
aangeven van hunnen huwelijksproclamatien,
waarbij Elisabeth Nodes met voorweeten van
gedagten haren man zigh hadde gequalificeert
als weduwe van Johannes Nieuwenhuijsen
ofschoon denzelven alsdan nog leefde, alsmede
in het bekoomen van haare kerkelijke attestatie
van den kerkenraad van Amsterdam in qualiteit
als jonge dogter.'

De aanwezigen zijn de burgemeester Dirk
Bruijn Georgiesz en de schepenen Theodoris
Jan Casper Plucker, Gerard Pauw, Willem
Verhel , Matthijs Alexander van Lobbrecht en
Frans van Bern 26 •
In deze periode zijn Jan van Wieringhen en
Elisabeth Nodes getuigen bij de doop van
kinderen van haar zoon Lucas Nieuwenhuijs en
Anna Johanna van Lommen te Amsterdam.
Lucas is later de erfgenaam van zijn moeder.
Eveneens in deze periode zet Jan van
Wieringhen samen met onder meer met Dirk
Bruijn Georgiesz een serge (=Iichte, gekeperde
wollen stof) en wollen streepjesfabriek in Wijk
op21.
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Het unanieme advies stelt onder meer dat:
- hoewel ze zich a1s weduwe heeft Iaten
ondertrouwen, niet bewezen is dat ze dat willens en wetens heeft gedaan ('het blijkt wei bij
extract uit het trouwregister van Oirschot dat
Elisabeth Nodes met kennis en in 't bijzijn van
Van Wieringen zig in ondertrouw heeft Iaten
opneemen als weduwe van wijlen Johannes
Nieuwenhuisen. Maar dat sij dat willens en
wetens valschelijk heeft gedaan en dat haar
voorigen mans alsdaen nog leefde, daar van
blijkt niets ter wereld');
- ook a! zou ze dat gedaan hebben er niemand
mee benadeeld kan zijn ( 'aangezien daardoor
niemand eenig nadeelleed en de zaak van dien
aard niet was, dat daar mede ijmands nadeel
konde beoogt worden');
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- datzelfde geldt voor de attestatie als jongedochter: ook deze kwalificatie heeft ze zichzelf
niet aangematigd ('en aanbelangende het
magtig worden van de kerkelijke attestatie op
de naam van Elisabeth Nodes jonge dogter,
dien attestatie zelfs wijst uit, dat die van de
kerkenraad van Amsterdam /war toeschrijven
de qualiteit van jonge dogter, maar niet dat
zijn zelfs sig dien qualileit van jonge dogter
doenmaals heeft aangematigt');
- de getuigenis van Aalbertje Arents is
geschied voor haar broodheer en geen rol mag
spelen;
- de getuigenissen van Rutger van Noort en
Petronella van Woud, huisvrouw van Johannes
van Harderwijk, onvolkomen zijn, onder meer
omdat ze qua jaar niet met elkaar overeenstemmen. ( 'Dus zijn dese testes singulares, en is elk
van dien feijten maar met eene getuige
bewezen, oversulks geen van heiden
genoegsaam en na behooren.');
- de sententie van Schepenen van Amsterdam
van 13 september 1741 maakt dat 'zijlieden
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van die tijd af aan met malkander geen overspel hebben konnen begaan, dewijl Elisabeth
Nodes door de daarbij vervatte echtscheidinge
ophield gehuwd te zijn ';
- deze sententie dateert van meer dan vijf jaren
geleden.
De rechtsgeleerden concluderen: 'Al dit gededuceerden en wel voornamelijk dat het crimen
adulterie gepresenteert is en dat sedert de dissolutie het eerste huwlijk van El. Nodes tusschen dezen perzoonen geen overspel meer
plaats heeft kunnen vinden maakt ons oordeel
dat er geen bedenkelijkheid kan zijn om in
dezen iets meer als als simple citatie behoore
verleent te worden.'

'En al was er eenige swijmelinge, soo zoude
dog 't tegenwoordige aanzien der perzoonen in
de stad Wijck mits het eerampt door den burgemeester Van Wieringen thans bekleed werdende
het geregt voor de simple citatie moeten doen
besluiten.'
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" tGeregt met advis van ompartijdige regtsgeleerden verleent hierop simple citatie: aldus
geadviseert binnen Utrecht den 12 Junij 1753
en was geteeckent J. van Schoonhoven, T.
Beeldsnijder Maatroos en Jacob Noorda.'
De datering van het advies is 12-6-1753, de
behandeling in het gerecht van Wijk bij
Duurstede is pas op 10-2-1756. Is het advies
aileen in conceptvorm overgeleverd en als dat
zo is waarom is het stuk dan meer dan twee
jaren onderweg of is het later nog bijgesteld?
Dat laatste is goed mogelijk, omdat de conclusie van het gerecht tenslotte was: niet ontvankelijk en niet gefundeerd. Dit geldt temeer
daar in het stuk nog sprake is van een huwelijk
v66r het overlijden van de ex-echtgenoot van
Elisabeth. Volgens de getuigenis van de zus
van Johannes Nieuwenhuijs was dit echter niet
geval.

De vaste plaats voor Wijk bij Duurstede in
de Staten van Utrecht
Wijk bij Duurstede maakte samen met
Amersfoort, Rhenen, Montfoort en de stad
Utrecht dee1 uit van het derde lid van de Staten
van Utrecht. De eerste vier steden voerden
geregeld vooroverleg zonder Utrecht. De grote
stad Utrecht was weinig gecharmeerd van de
gedeelde plaats met deze kleine steden.
Cortenraede geeft aan dat de vier kleine steden
in 1726 een uitgebreide verhandeling in dienden tegen de ambities van Utrecht. Het zou
'eene belachelijke absurde en manifeste contradictie' zijn alleen maar ter Staten te worden
beschreven om te horen, zien en zwijgen. Dat
zou betekenen dat zij in ruil voor de grate sammen geld die zij tot onderhoud van de provincie opbrachten slechts het recht zouden krijgen
Utrecht 'na te spreecken of anderssints stomme
en onbequame personaadjen te representeren '
die 'ten eenenmaal gesubordineerd zijn aan de
ordres en het goetvinden van de stad van
Utrecht' 31•

Twee brieven van de secretaris van Wijk bij Duurstede aan
de Staten om aan te kondigen dat Jan van Wieringhen bij
tourbeurt de plaats van Wijk in de Staten gaat vervullen
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goeding te betalen vanwege het niet vervuld
Iaten worden van de plaats. Op 11-12-1753
wordt ingestemd met een betaling van 400
gulden ten behoeve van Wijk 'in voldoening
van het quartaal daar wegens die stad ter vergadering van gedeputeerden had moeten wezen
waargenomen '.
In 1756 neemt Jan van Wieringhen deel aan de
vergaderingen van de Staten en op 1-6-1757
parafeert hij een belastingplakkaae2 • Hij is ook
aanwezig bij de vergadering van 1756 waarin
de Staten de memorie van Van Senden voor
notificatie aannemen. Gezien de aanwezigen de collega-burgemeesters van Utrecht en
Amersfoort (zoals Van Harscamp, Goudoever)
en !eden van de ridderschap (zoals Van Nassau
la Lecq en Van Zuijlen) - is het duidelijk dat
afvaardiging naar de Staten vanuit Wijk door
een van de kleine regenten niet aan de orde
kon zijn.

De Wijkse afvaardiging naar de Staten betrof
bij tourbeurt een van de twee burgemeesters.
Parallel aan de behandeling van het rekest van
de burgers van Wijk door de Staten, deelt de
stad Wijk mee dat Jan van Wieringhen aan de
beurt is. Een mededeling die blijkbaar in
beraad werd gehouden. De Staten melden op
4-4-1753 dat de dag ervoor door J. van
Wieringhen ter hand was gesteld een uittreksel
uit de resolutie van Wijk waarbij hij, Jan van
Wieringhen, aangewezen was om namens de
stad Wijk aan de vergadering van gedeputeerden dee! te nemen en dat 'daar op bedenken
was gevallen '.
De Secretaris van Wijk, Joan Teschemaker,
onderneemt een maand later aktie. Hij schrijft
op 7-5-1753 aan de Gedeputeerde Staten:
'Edele Mogende Heeren, Dewijle wij met
leetweezen vernomen hebben dat de Heeren
Gedeputeerden van Ued Mog eenige bedenkelijkheit hadden gemaakt op de commissie door
ons gedecerneert op den Heer Borgermeester
Van Wieringhen omme dezer stads tourbeurt
ter vergaderinge van Hooggemelde Heeren
Gedeputeerde Staten waartenemen, in zoo
verre dat hetzelve ter vergadering van Ued
Mog. in overweging is gebragt en dat daarop
beslooten was de zaak in commissie te leggen
aan de Heeren Gecommitteerden tot de
Middelen hadden wij ons gevleijt dat door het
spoedig uitbrengen van het rapport van
meergemelde Heeren Gecommiteerden deze
zaak reets ten einde zoude zijn gebragt maar
tot ons groat leetweezen verneemende dat reets
twee vergaderingen van UEd Mog zijn voorbijgegaan zonder dat er eenig rapport gedaan
is en dat Zanger ledig staan van onze stads
stoel ter vergaderinge van welgemelte Heeren
Gedeputeerden gemerkt de kortheit des saijsoens en de reets zoo verre daar van verloopene tijden niet als in allen deelen is tot
praejudicie van de praerogative en interesse
dezer stad zoo hebben wij UEd Mog bij deeze
op het vriendelijkst willen versoeken het daar
heenen te dirigeeren dat gemelde zaak ten
soedigste mooge worden afgedaan ... '.

Lij st van aanwezigen op de vergadering van de gedeputeerden van 5-6-1756. Jan van Wieringen is president, de
overige aanwezigen zijn Leusden , Van Westerveld, Van
Nassau, Van Zuijlen, Van Schalkwijk, Van Harscamp, Van
Westrenen en Goudoever (HUA, Staten van Utrecht, inv.nr.
265-83)

De Staten van Utrecht bespreken op 16-5-1753
het verzoek van Wijk om het rapport van
bovenstaande commissie te behandelen. Later
blijken de Staten aan de stad Wijk een ver-

1\vee facties in en rond de magistraat
De affaire rond het overspel en de echtscheiding speelde een duidelijke rol in een interne
strijd binnen de raad en magistraat van Wijk
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EerZtlfliiiC, Vrootillf.

hebben goedgevonden U L. tc
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dnt 1.[ L. de Uit1..ettingcn of Quotifatic vat;
de MtdddcnvnnConfumptie , ingcpandcn
cerllcn May 1756. ovcrdcr.<elverln-cnOpgC'£cctencn,
zult docn op den voct van On7..c Anofchryvingc van
den 18. February 1755. zo als hier na volgt:
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Z eep ,

Tmf,
Coffy e11 Tbee ,
Waar op Ons vcrlatcnde; blyft GODE bcvolen. G efchrevcn tc U trecht den ecr/lcn Juoy 1756.

v..r :lS gepmphcert'

J.

v

A N

W I E R I N· G E N, v'·
Ondc r-fiond ~

Ter Ordonnnntie

de Getleputeertlen tier Ed. Nog.
H eeren Staten 's Landt VIlli Urrecbt.
VIlli

W asgctekcnd,
M IL AN-V ISCO NT I .

Parafering van een be lastingpl akkaat vanwege de Staten
van Utrecht door Ja n van Wieringen. De o ndertekening is
door de griffier van de Staten , Gij sbert Franco de MilanVisconti (HUA, Staten van Utrecht, inv.nr. 265-93)

bij Duurstede. Het bleek interessante munitie
te zijn. In de periode die we hier bezien (17501765) bestaan er twee facties in en rond de
magistraat. De twee facties zien er als volgt
uit:
Factie Bruijn, Plucker, Verhel en Van
Wieringhen:
- Dirck Bruijn Georgiesz, burgemeester (1764),
raad in de vroedschap (1780), ontvanger der
domeinentol (1764, 1786), hij trouwt met
Emilia (Amalia) Severyn, zoon van George
Bruijn (1682-1723), koopman te Amsterdam.
Theodorus Jan Casper Plucker (Plukker), raad
(1759, 1771) en burgemeester van Wijk bij
Duurstede (1759).
- Willem Verhel, raad en schepen van Wijk
(1753), burgemeester van Wijk (1782), hij
trouwt te Wijk op 7-12-1738 met Maria van
Niekerken.
-Jan van Wieringhen.
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Factie Frijkenius, Mom en Van Elst:
- Lambertus Bemardus Frijkenius, luitenant
cavallerie (1746), raad, schepen, burgemeester,
cameraar, kerkmeester, postmeester, heernraad
(periode 1756-1794), hij trouwt te Schalwijk
31-1-1746 met Anna Catharina Rademaker,
zoon van Mr. Simon Hendrik Frijkenius en
Anna Maria Clara van Berek.
- Anthoni Mom, hij ondertrouwt te Wijk op 102-1732 met Dorothea van Spithoven.
- Johannis van Elst, hij ondertrouwt (1) te Wijk
op 30-5-1735 met Elisabeth van Ossenberch,
hij trouwt (2) (gerecht) te Wijk op 27-7-1782
met Harmina Petronella de Gorter.
De ' tegenfactie ' uit zich in deze periode tegenover de Stadhouder. Ongeveer parallel (175758) aan de zaak Van Senden-Van Wieringhen
!open drie protesten bij de Prinses Gouvemante
Anna van Hannover over de opstelling van de
magistraat inzake de inkomsten uit enkele
ambten 33 • De !eden van de magistraat werden,
zoals gezegd, voor twee jaar gekozen en
benoemd door de stadhouder of bij ontstentenis daarvan bij cooptatie of door de Staten van
Utrecht. Anthonij Mom en Johannis van Elst
schrijven in juli 1757 een memorie aan Hare
Koninklijke Hoogheid die wordt overhandigd
door Anthonij Mom en Johannes van Elst, oudraden van Wijk bij Duurstede. Lambertus
Bemardus Frijkenjus schrijft op 1-3-1758 een
memorie met verscheidene bezwaren tegen
enige Wijkse regenten . Waarschijnlijk eveneens
in 1758 verzoekt Abraham van Senden aan de
Prinses om ontslagen te worden van het ambt
van schout van Wijk bij Duurstede. Het dossier
bevat de volgende aantekening: 'Deeze
papieren zijn op ordre van H.K.Ht. aen de
Heer Woertman 34 ter hande gestelt geweest die
zigh daerop zoude informeren en de heer
Pesters 35 heeft ze den 22 Nov. 1758 teruggebragt en gezegt dat in het voorjaer daerover
nader onderzoek zoude werden gedaen.' 36
Van deze drie memories of brieven is die van
Mom en Van Elst een voorzichtig gesteld stuk,
de brief van Van Senden is vooral klagerig, de
memorie van Frijkenius is direct en beeldend
geschreven. We zullen de aantijgingen in deze
stukken aan het adres van de vier regenten, te
weten Dirck Bruijn Georgiesz, Theodorus Jan
Casper Plucker, Willem Verhel en Jan van
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Wieringen hiema weergeven.
Anthonij Mom en Johannis van Elst zijn niet in
aanmerking gekomen voor een benoerning en
schrijven 'dat het Uwe Koninglijke Hoogheid
behaagt heeft bij de laatste veranderingen der
Magistraat de ondergeschreeven meede voorbij
te gaan en van haar raadsplaatsen te dimitteren '. Nietternin zijn zij van 'een oude borgerfamilie daar 't zedert de erectie der
Republijcke afgewoont hebbende en te meermalen geadmitteert geweest in de Magistraat
aldaar'. Bovendien zijn ze van onbesproken
gedrag. Het kan niet anders of er zijn blijkbaar
pogingen gedaan om 'door verkeerde en
calumnieuse delatien de wijsheid en prudentie
van Uw Koninglijke Hoogheid te misleiden '.
Mom en Van Elst wijzen op een dubbele
tweespalt 'tusschen de Magistraat en derzelver
leeden niet aileen, maar ook tusschen de
Regenten en de Borgerije'. De tweespalt ussen
de leden van de magistraat moet worden 'geattribueert aan de ondraaglijke maxime en verkeerde auctoriteiten welke insonderheid der
borgermeesters Bruijn en Van Wieringen geadsisteert door sommige Regenten van haare correspondentie en aanhang zig over haare meede
Regenten in het stuk van Regeering en beleid
der zaaken aanmatigen, dezelven niet aileen
tracteerende met een verregaande mepris en
veragting zo meenigmael imand derzelver
onderstaan durft, van haarlieden propositien
en handelingen te verschiilen '.

Ondertekening door Anthonij Mom en Johann is van Elst
van de memorie aan Anna van Hannover (NA Den Haag,
Stadhoudelijke Secretarie, inv.nr. 988)

Op welke bezwaren wijzen Anthonij Mom en
Johannis van Elst? In de eerste plaats dat de
burgemeesters Bruijn en Van Wieringen bij
voortduring voor zich en hun aanhangers blijven beschikken over het ontvangen van de
belastingen en dus anderen uitsluiten van de
opbrengsten uit deze ambten . Burgemeester
Bruijn is dan al enige tijd boek- en kashouder,
eerst op een tractement van 350 en naderhand
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van 300 gulden. Burgemeester Plucker en
schepen Verhel zijn al verscheidene jaren commissaris op een tractement van 200 gulden.
Een afzonderlijk kantoor voor de inning van
provinciale en stedelijke belastingen kwam in
1749 tot stand. Sinds 1751 staat een boek- en
kashouder aan het hoofd van dit kantoor.
Blijkbaar was er nog niet gerouleerd sindsdien.
Hoewel het verboden was brood van buiten
binnen de stad te brengen, werd zulks openlijk
gepractiseerd en getolereerd. De Keulse,
Arnhemse en andere beurtschippers gaven
hiertoe rijkelijk brood en andere presenten en
douceurs . Om op dat alles toe te zien, had de
oud-burgemeester Pauw op 9-2-1756
voorgesteld een controleur (' contraroileur')
aan te stellen naast de cornmissarissen voor de
belastingen in de persoon van Johannes van
Elst. De controleur ontmoette echter vooral
tegenwerking. De stadsdeurwaarder Dirck van
Driel gaf geen medewerking op last van de
burgemeester. 'Dan ondervonden egter de
ondergeschreeven en haare meede Regenten
welhaast dat aile auctoriteit van de Magistraat
der stad Wijck wel bij naam aan het coilegie
van borgermeesteren en regeerders maar met
de daad in de persoonen van de borgermeesters Van Wieringen, Bruijn, Plucker en
den schepen Verhel berustende waren'.
Ook Frijkenius was gepasseerd als cameraar
(penningmeester) en als schepen. 'En hoe veeg
het met mij staat is Uwe Kon. Hoogh. meede
bewust, in denjaare 1756 moest ik al binnentijds als cameraar gedegradeert worden, buijten
voorbeeld. in denjaare 1757 moest ik als
scheepen worden voorbijgegaan, van aile commissien worden uijtgeslooten, het gewoone lot
alhier voor die eerlijkheijd betragten en de
praerogatieven van Uwe Kon. Hoogh. pogen
voor te staan. De groote god bewaare mij in
navolging van andere mijn conscientie met een
brandijser toe te schroeijen, dan krijgt men
commissien, hoewel die meermalen vier
gemelde heeren voor zig het vetste
behouden ... '.
Frijkenius memoreert aan de Prinses dat burgemeester Van Wieringhen een voorstel had
gedaan om elk jaar een of twee cornmissarissen te vervangen. Het ging hier om (afgezien
van het burgemeesterschap) de beste ambten in
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de stad; een commissaris kreeg 200 gulden, de
boek- en kashouder 300 gulden. Dat voorstel
werd door aile de leden ondersteund. Maar in
plaats van daaraan te voldoen, openbaarde zich
de heb- en heerszucht. De heer Dirck Bruijn
Georgiesz, president-burgemeester, verkreeg de
boek- en kashoudersplaats , die hij ook nog 'als
een lekkerbectie' behoudt, 'terwijl desselvs
lievelingen, de laats afgegane borgermeester
Plucker en schepen Verhel al eenige jaaren die
commissien gehadt hebben, vergetende het
rouleeren.'
Deze drie commissarissen, aangevuld met
burgemeester Van Wieringhen, weigeren
absoluut, hoewel meermalen daartoe
opgeroepen in de magistraat, de boeken op
tafel te brengen, ja ze gaan zelfs zover, dat zij
de boeken en afspraken van verscheidene
posten hebben veranderd zonder kennis van
secretaris, die alles zelf geschreven heeft.

Ondertekening door (Lambertus Bemardus) Frijkenius van
de memorie met bezwaren tegen enige regenten (NA Den
Haag, Stadhoudelijke Secretarie, invnr. 988)

Frijkenius memoreert ook het invoeren van
brood van buiten de stad tegen de afspraken in
en het tegenwerken van de 'contrarolleur'. Een
punt is ook dat er maar een in plaats van twee
commissarissen op het kantoor van de middelen aanwezig is. 'Ondertusschen heeft men het
door toedoen van zeeker voornaam Heer Uwe
Kon. Hoogheijd niet onbekent wederom zoo
verre weten te brengen dat maar een Heeren
niet twee op het comptoir der middelen moet
sitten waartoe ik mij (hoewel tot leetwesen van
mijn ziel) nevens andere door de sterke en
magtige Patroon van die Heeren hebbe laaten
intimideeren. En wat sullen welmenende regenten doen, klaagt men in de Magistraat, over de
onbetamelijke handelwijs van de Heer Van
Wieringhen in het weijgeren van den omvraag
... men krijgt dat bitse en heerschzugtige
antwoord: klaagt maar, gij zult niet gehoort
worden, wij hebben de magt en bedienen ons
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daarvan. En wie die trotse regeerder door die
magt bedoelt zal Uwe Kon. Hoogheijd niet
onbekend zijn, hoewel ik en andere vertrouwen
dat Uwe Kon. Hoogheijd spoedig sult doen
sien dat magt ontbloot van regt Uwe Kon.
Hoogheijd een gruwel zij. Voorstellen en
protesten die niet passen worden door
meergemelde Heer Van Wieringhen geweijgert.
Sijn ingebeelde magt gaat selfs soo verre dat
hij sijne meederegenten dreijgt te sullen maken
dat sij uijt de regeering geset worden of gelijk
sijn WelEd mij toegevoegt heeft: ik heb U al
besorgt ter plaatse daar gij weesen moet. Sijn
magt moet waarlijk al groot sijn, ik kan egter
niet denken dat dien Heer al onderstadhouder
is en vertrouwe dat Uwe Kon. Hoogheijd zulk
heerschzugtige handelwijs wel sal gelieven te
beteugelen opdat waarheijd en geregtigheijd
over den gruwel der ongeregtigheijd nag eens
zegenpralen.'
'De heer burgemeester Van Wieringhen is blijkbaar ook in staat deze heerszuchtige taal te
realiseren. Dat is in 1751 wei gebleken toen de
jongste regerende burgemeester DuBois die in
1750 door Zijne Doorluchtige Hoogheid was
aangesteld en volgens gebruik in de maand
oktober 1751 op de nominatie stand om tot
president burgemeester te worden aangesteld,
maar in plaats van hem volgens dit gebruik te
behandelen werd hij van de nominatie afgevoerd en uit de magistraat gezet en langs die
weg werd Van Wieringhen eerste burgemeester,
dus matigde men zig een magt aan, die alleen
sijne Door!. Hoogh. toekwam ten blijke dat
dien Heer sijne meedeleden kan besorgen ter
plaatse daar hi) die hebben wil '.

De hoofdofficier Abraham van Senden
De verhouding tussen Abraham van Senden en
Jan van Wieringhen had een goede kunnen
zijn: beiden waren kanunnik in het kapittel van
Sint Pieter. Abraham van Senden, zoon van
Abraham van Senden en Catharina van Hees,
was advocaat bij het Hof van Holland ( 1719),
raad (1720) en burgemeester van Montfoort
(1722-1728) en regent van het weeshuis daar
(1724). Hij was door de Staten benoemd zonder voorafgaande nominatie 37 • Per 25-3-1728
werd hij door de Staten van Utrecht aangesteld
als hoofdofficier van Justitie in Wijk bij
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Duurstede. Cortenraede stelt dat waarschijnlijk
vanwege het tekort aan kandidaten vanuit de
gevestigde regentenfarnilies Abraham van
Senden tussen 1740 en 1747 vijfmaal tot
burgemeester van Wijk werd gekozen. Hij
huwde te Linschoten38 op 17-1-1719 met
Agnes Maria van Nellesteijn, dochter van
Rudolph van Nellesteijn, predikant te
Montfoort, en Christine van Mansveld, en
overleed eind 1761/begin 1762. Misschien was
zijn achtergrond als schoonzoon van een
predikant iets dat tegen Jan en Elisabeth werkte?
Na zijn benoeming tot hoofdofficier van Wijk
verwachtte de magistraat van Montfoort dat hij
zijn ambten in Montfoort zou opgeven. Van
Senden was dat echter niet van plan. De magistraat van Montfoort achtte de functies niet
compatibel en legde in 1728 aan de Staten van
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Utrecht de vraag voor of door de benoeming in
Wijk bij Duurstede het lidmaatschap van de
vroedschap in Montfoort niet was beeindigd39 •
De Staten oordeelden echter anders en Van
Senden bleef lid van de vroedschap in
Montfoort tot 1740, toen hij lid van de vroedschap werd in Wijk.
De positie van de schout ten opzichte van de
magistraat fluctueerde in de loop der jaren .
Was er een stadhouder dan kon hij als vervanger van deze deelnemen aan de vroedschapsvergaderingen, was er geen stadhouder
dan werd hij hiervan uitgesloten. Na het overlijden van de koning-stadhouder Willem III in
1702 werd het vroegere coi:iptatiesysteem
opnieuw ingevoerd en de schout het recht
ontzegd voortaan nog de magistraat bijeen te
roepen en bij de stemming aanwezig te zijn"0 •
Na het aantreden van stadhouder Willem IV in
1747 werd het regeringsreglement van Willem
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III opnieuw van kracht en bracht de schout
weer ieder jaar de nominatie aan de stadhouder
over. In de jaren waar we hier naar kijken,
wordt het stadhouderschap waargenomen door
de weduwe van Willem IV in afwachting van
de meerderjarigheid van de toekomstige stadhouder Willem V. De Staten van Utrecht spelen
dan een belangrijke rol bij de magi straatsbenoemingen. In ieder geval is de positie van de
schout in deze periode weer onderdeel van de
bijna gebruikelijke bevoegdhedenstrijd tussen
magistraat en vervanger van de stadhouder.

klachten tegen hen ingebracht strafrechterlijk
te vervolgen. Hij heeft deze procedure ambtshalve gevoerd met zodanige zorgvuldigheid dat
deze (zo hij vertrouwt) heel wei de toets der
kritiek van aile kundige rechtsgeleerden kan
doorstaan. Niettemin heeft de burgemeester
Jan van Wieringhen er aanleiding in gezien om
hem in geschrifte grovelijk te beledigen, zelfs
zozeer dat hij ter bewaking van zijn eer en
goede naam verplicht is geweest van
Wieringhen vanwege smaad aan te klagen. Een
proces dat oak gericht was tegen de aanhang

..
Wat Van Senden in de magistraat heeft willen zeggen in
oktober 1757 weten we niet. Zijn woorden zijn in het verslag wei zeer grondi g onleesbaar gemaakt

Abraham van Senden wordt moe van wat hij
ziet als kleine pesterijen die vooral zijn
ingestoken door de factie van Jan van
Wieringhen en verzoekt (vermoedelijk in 1758)
om zijn ontslag. Waarschijnlijk ook vanwege
zijn Jeeftijd houdt hij het voor gezien. Hij
schrijft dat hij a! meermalen de eer heeft gehad
te verzoeken om ontslag uit het schoutambt,
onder de conditie van een passende schadeloosstelling ( 'geproportioneert dedomagement'). Als reden geeft hij op dat het 'hem op
velerlij wijze lastig en onaangenaam wordt
gemaakt, waaronder de menigvuldige
kleinigheden die van tijd tot tijd aan hem worden toegebracht en die meer en meer toe
nemen sedert dat hij ambts- en plichtshalve in
opdracht van de Staten van Utrecht zich
genoodzaakt zag de persoon van de burgemeester Jan van Wieringhen en zijn vrouw
Elisabeth Nodes wegens verscheidene zware
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van Van Wieringhen vermits het appuij hetgeen
men sig verbeelt in de authoriteyt van anderen
te vinden, oorsake verstrekt om den ondergetekende bij aile gelegentheden te behandelen
met een soort van minagtinge en kleijnigheijd
die den ondergetekende voorsiet dat daagelijks
verder gaan sullen'.
Blijkbaar kreeg hij inderdaad niet a! te vee!
ruimte.
In 1758 doet Van Senden een tegenzet. Hij
benoemt Johannes van Elst (de beoogde contrarolleur) tot onderschout. De magistraat is
not amused en verklaart het voorstel eenparig
voor 'onaangenaam' 41 •
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Ondertekening door Abraham van Senden van zijn verzoek
aan Hare Koninklijke Hoogheid om ontslag uit het
schoutambt van Wijk bij Duurstede (NA Den Haag,
Stadhoudelijke Secretarie, inv.nr. 988)

Abraham van Senden verzoekt bijgevolg
ontslagen te worden van een ambt 'waaraan
hij niet siet na behoren te kunnen voldoen om
hetgeen onder sijne handen van dag tot dag
van deselvs aansien door de conduite van sommige lieden uijt de Magistraat meer en meer
wordt ontset en in dee ling gebragt .. . '.

Reactie van de magistraat op het voorstel tot benoeming
van Johannes van Elst tot onderschout door Abraham van
Senden (Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, inv.nrs. 52K en
52 L)

Abraham van Senden wijst in zijn memorie op
verschillende punten die hem het functioneren
lastig te maken. Zo nam hij vroeger de burgereed af van nieuwe burgers, thans doen de
burgemeesters dat. Vroeger had hij inzage in
het sluiten der rekeningen en nu niet meer.
Voorts genoot hij enige bescheiden inkomsten
uit een bepaald ambt waaruit hij nu ontzet is,
terwijl een ander persoon de inkomsten kon
blijven behouden. Bovendien was een missive
van HKH gericht aan de schout geopend door
de magistraat. Tenslotte waren er symbolische
veranderingen aangebracht in de officiele verhouding tussen de schout als vertegenwoordiger van de stadhouder en de magistraat: 'de
Stadhouderlijke stoel in de Magistraat, bij
gene forme van regeringe ooyt anders beseten
als bij den Heere Stadhouder ofte desselvs representant den schout in officio, te doen occuperen door den eersten borgermeester, welke
nu in de vergaderingen van de Magistraat een
plaats bekleedt, die met sijn caracter geensins
overeenkomt, mitsgaders onbestaanbaar is en
dus sig aanmatigt en enigermate communiceert
een preferentie en rang aan s Lants Hoogheijd,
ofte die deselve vervangt, aileen gereserveert.'
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Tot slot
Wat aanvankelijk in 1738-1740 een liefdesaffaire was, werd later in 1752-1758 gebruikt in
een factiestrijd binnen de magistraat van Wijk
bij Duurstede. Een strijd tussen magistraat en
burgerij is het waarschijnlijk niet geweest: het
ging vooral om het rouleren van de posities en
de bijbehorende emolumenten. Mischien dat
ook het element van gevestigden (oude Wijkse
families zoals Van Elst en Mom) ten opzichte
van nieuwkomers (Bruijn Georgiesz en Van
Wieringhen) een rol heeft gespeeld. Wellicht
speelde ook een rol het gegeven dat de gereformeerden in Wijk kwantitatief nauwelijks
een meerderheid vormden en zich tegnover de
katholieken geen regent met een controversieel
huwelijksverleden wilden of konden
veroorloven. De twee facties zijn waarschijnlijk ook niet al te permanent geweest. Op 1210-1765 worden door de Staten van Utrecht
aangesteld tot burgemeester Jan van
Wieringhen en IJsbrand Bruijn en tot schepenen onder meer Gerard Pauw, Dirk Bruijn
Georgiesz, Willem Verhel, Theodorus Jan
Casper Plucker en Lambertus Bernardus
Frijkenius42 •
De rol van de schout Abraham van Senden is
onduidelijk: enerzijds het slachtoffer van de
factie rand Dirck Bruijn Georgiesz en Jan van
Wieringhen en anderzijds de afhandeling van
de zaak vertragend en gebruik makend van de
procedurele mogelijkheden. Was hij enkel
zorgvuldig of vooral vertragend om Jan van
Wieringhen het Ieven niet al te gemakkelijk te
maken, zoals Jan van Wieringhen blijkbaar
omgekeerd ook deed?
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De positie van de schout varieerde al naar
gelang de functie van stadhouder vacant of
vervuld was . Dat gaf aan het functioneren van
de schout een element van structurele onzekerheid . In de jaren waarin de weduwe van Prins
Willem IV als Prinsesse Gouvernante optrad
kon blijkbaar weer aan de positie van de
schout worden gemorreld.
De vergaderingen van het Stadsgerecht eind
1755 en begin 1756 worden bij gewoond door
Plucker, Bruijn Georgiesz, Van der Dussen,
Verhel, Lobbrecht, Teschemaker en Frijkenius,
zonder Van Wieringhen en Van Senden. Het
lijkt er op dat de heren genoeg hadden van de
zaak en tot een uitspraak wilden komen. Van
Senden kon later weinig anders doen dan de
uitkomst aan de Staten van Utrecht meedelen.
Abraham van Senden overlijdt op 14-11-1761.
Zijn wapenbord in de kerk te Wijk vermeldde
zijn edelheid en voornaamheid: ' nobilissimo,
amplissimo, domino Abrahamo van Senden' .43
Jan van Wieringhen is als eerste burgemeester
aanwezig bij de magistraatsvergadering van
23-11-1765. Hij overlijdt te Wijk bij Duurstede
vijf dagen later op 28-11-1765, 'des nagts
omtrent 1 uren .. . zonder kind of kinderen bij
zijne nagelatene weduwe in egte te hebben verwekt'. Hij wordt begraven in de Buurkerk te
Utrecht ('ingevoerd met attestatie') waar ook
zijn ouders en zijn oudste broer Adriaan
be graven Iiggen, op 9-12-17 65.
'
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zoon Lucas Nieuwenhuis, makelaar te
Amsterdam, of een gemachtigde zal zijn
overgekomen. Juffrouw Thomasia Vosch van
Roelingsweerd zal in ieder geval genieten, 'een
paar orlietten met negen diamanten, een
ringetje zijnde een bloempotje met ses diamanten, een hoepringetje met robijntjes'. Voorts
krijgt zij aile 'Iinne, wolle en zeijde klederen. ' Alles wordt beschreven, sommige kledingsstukken zijn gemerkt 'E. V.W.'. Elisabeth
Nodes overlijdt op 5-1-1774 te Wijk bij
Duurstede.
Het verslag van de eerstvolgende gewone vergadering van de magistraat na het overlijden
van Jan van Wieringhen van 2-12-1765 vermeldt: 'De Heer Burgemeester llsbrand Bruijn
communiceerde aan den vergadering het overlijden van den Heer Eerste Regeerende
Borgenneester Van Wieringhen en is zulx
meede voor noti.ficatie gehouden mitsgaders
zijn We lEd voor die communicatie dank
gesegt.'

* A.M.L. van Wieringen is werkzaam in het
onderwijs onder meer als voorzitter van de
Onderwijsraad en in zijn vrije tijd geinteresseerd in geschiedenis en genealogie. Hij
stamt af van een broer van de betbetovergrootvader van Jan van Wieringhen.
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Ondertekening van de provisionele voorziening en legaat
door Elisabeth Nodes, weduwe van Jan van Wieringhen, in
aanwezigheid van Dirk Bruijn Georgiesz (SA KRUH, na
1896 nots. Nicolaas van Ossenberch, invm. 2562)

Zijn weduwe, Elisabeth Nodes, laat op 25-81771 , in aanwezigheid van Dirk Bruijn
Georgiesz, raad in de vroedschap en oudburgemeester, een acte van voorlopige
voorziening en legaat opmaken••. Ze wijst juffrouw Thomasia Vosch van Roelingsweerd aan
om na haar overlijden de directie te hebben
over haar boedel en nalatenschap totdat haar
Het Kromme-Rijngebied, 40-l/2 (2006)
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Hilversum: Verloren .
Bijvoorbeeld: J. de Jong (1987), Een deftig bestaan:
het dagelijks Ieven van regemen in de 17e en 18e
eeuw. Utrecht: Kosmos; S. Jansen (1998), /Jsselstein
in het midden van de achttiende eeuw: een studie naar
de mac/11 van de regenten in de baronie /Jsselstein
1731-1765. Doctoraalscriptie geschiedenis Universiteit
Utrecht; G. van Besouw et. al. (1988), Montfoort.
Geschiedenis van een kleine Utrechtse stad. StichtsHollandse Bijdragen 19; F.W. Schmidt (1998 en
200 I), Regenten van een kleine stad (I en II). In:
Overijsselse historische bijdragen, 113, 66-79 en 11 6,
85-102; J.G. Smit (2001). Het regentengeslacht
Wijborgh te Wijk bij Duurstede en Amersfoort. In: De
Nederlandsche Leeuw, 118, aft. 1-2, 32-50. L.
Kooijmans (1985) , Onder regenten: de elite in een
Hollandse stad Hoom (1700-1780). Amsterdam: De
Bataafsche Leeuw.
L.J.J.P. Cortenraede (1983), Wijk bij Duurstede in de
ban van haar regenten. In: Jaarboek Dud-Utrecht
1983, 61-81. Zie ook: L.J.J.P. Cortenraede (1986) , Van
timmerman tot rentenier: De regenten van Wijk bij
Duurstede in de eerste helft van de 18de eeuw. In:
Bulletin Werkgroep Elites (1986), atl. 7, 8-14.
L. Blusse (1998), Bitters Bruid. Een koloniaal huwelijksdrama in de gouden eeuw. Amsterdam: Uitgeverij
Balans.
Blusse, 1998, a.w. , 173.
Cortenraede, 1983, a.w, 80.
Hij is o.m. schepen van Wijk bij Duurstede in 1753,
1756, 1759 en burgemeester in 1752, 1754, 1755,
1757, 1758, 1763, 1764, 1765.
Cortenraede, 1983, a.w., 65.
Mr. Gerard van Wieringhen , ged. Utrecht (Domkerk)
2- 1-1 712, promoveert 30-7-1 735 in de rechtsge1eerdheid aan de Universiteit Utrecht, domheer in het kapittel van de Dom , comm issaris tot ontv. Gemene
Middelen te Utrecht, overl/begr. Utrecht (Buurkerk)
10/.. -6-1 790, ondertr/tr. Utrecht/Vleuten (geref.) 8/258-1748 (zijn nicht) Adriana Borski, geb/ged . Utrecht
(Jacobikerk) 16/24-11-1720, overllbegr. Utrecht
(Buurkerk) 7/ .. -4-1768, dr. van Johannes (Jan) Borski,
distillateur, brouwer en deken van het Brouwersgi1de,
en Johanna Navoger (Navogie).
Het Utrechts Archief (HUA), 2002, nr 8, 1743.
GA Amsterdam, NA Amsterdam, nots. Johannes van
Vilekens, inv.nr. 7571B.
Zie noot 10.
HUA, NA Utrecht, nots. Dirck van Lobbrecht, inv.nr.
U194a1 , nr. 112.
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13. Zie attestatie van Catharina Nieuwenhuij s hierna. Het
Nederland 's Patriciaat 32 (1946) Genealogie
Nieuwenhuijs, 189, vermeldt bij Jan Nieuwenhuijs:
over!. waarsch. Wijk bij Duurstede 24-5-1746. In
Amsterdam is in die jaren drie keer een Jan
Nieuwenhuijs begraven resp. op 12-10-1747, 25-31748 en 16-10-1749.
14. De gaarders bij zijn ondertrouw in Woerden (ondertr.
4-10-1749, gaarders 30-9-1749) vermelden: ' Hebben
sig aangegeven om samen te trouwen Johan van
Wieringen meerderjarige jongeman gebooren te
Utrecht en binnen 't laatste jaar en ses weeken
gewoond hebbende te Vleuten in de provincie van
Utrecht en Elisabeth Nodes wed. wijlen Johannes
Nieuwenhuijs gebooren te Rotterdam en binnen het
laatste jaar en ses weeken gewoond hebbende te
Woerden.' De ondertrouw in Oirschot op 13-9-1949
verme1dt hetze1fde ('weduwe wij len Johannes
Nieuwenhuys ' ) en voegt er aan toe 'en nu beide woonende te Oirschot'. Het trouwboek van Oirschot vermeldt dat van de ondertrouw een extract is gegeven op
9- 1-1753 en nog een extract op 27-2-1753. Het verme1dt Ievens dat het huwelijk heeft plaats gevonden op
23-10-1749.
15. Zie: P.D. Meijer, A.M.L. van Wieringen (2005) , Van
Wieringen in Rijnland. Schoorl: Uitgeverij Pirola, 484.
16. HUA, NA Utrecht, nots. Z.C. van Leene, inv. nr.
U207a4, aktenr. 45.
17. GA Amsterdam, NA Amsterdam, nots. Johannes van
Vi1ekens, inv.nr. 7586.
18. GA Den Haag, HGST 2536, ook in HUA,
Familiearchief Ram, inv.nr. 407.
19. HUA, Staten van Utrecht, inv.nr. 339-22.
20. Ordinaris zaken zijn zaken waar een !age straf op
staat, zoals een boete of een paar dagen op water en
brood.
21. HUA, Staten van Utrecht, inv.nr. 232-100, fol. 88 e.v.
22. GA Amsterdam , NA Amsterdam , nots. Isaac Pool,
inv.nr. 12677.
23. GA Amsterdam, NA Amsterdam, nots. Isaac Pool,
inv.nr. 12679.
24. Voor de achtereenvolgende stappen zie steeds:
Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied- Utrechtse
Heuvelrug (SAKRUH), Stadsgerecht Wijk bij
Duurstede, inv.nr. 8.
25. De secretaris is Joan Teschemaker, sinds eind 1752
secretaris van Wijk bij Duurstede, daarvoor advocaat
bij het Hof van Utrecht.
26. SAKRUH, Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, inv.nr. 37.
27. HUA, NA Utrecht, nots. Antonie van Goudoever,
inv.nr. U19la2, nr. 2 18.
28. Over!. tussen 11-1773 en 6-1774, gehuwd met
Cornelia Margareta Cloppenburg.
29. Over!. voor 4-1759, gehuwd met (1) Alida Margareta
Meijn en gehuwd met (2) 18-11-1739 (huwe1ijkse
voorwaarden) Catharina Margareta baronesse de
Petersen.
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30. HUA, Familiearchief Ram (752), inv.nr. 407 (Stukken
betreffende overspel en vervalsing gepleegd door Jan
van Wieringen , Burgemeester van Wijk bij Duurstede,
en zijn vrouw Elisabeth Nodes, 1753).
31. Cortenraede, 1983, a.w. , 76.
32. HUA, Staten van Utrecht, inv.nr. 265-93 .
33 . NA Den Haag, Stadhoudelijke Secretarie, inv.nr. 988.
34. Waarschijnlijk Dirck Woertman, raad in de vroedschap
van Utrecht en gedeputeerde bij de Staten-Generaal.
35. Waarschijnlijk de lui tenant stadhouder in Utrecht
Nicolaas Pesters van Wulpenhorst of Jan Pesters, deze
zat namens de provincie Utrecht in de Raad van State,
eveneens nauw betrokken bij het stadhouderlijk hof.
36. NA Den Haag, Stadhoudelijke Secretarie, inv.nr. 988.
37. G. van Besouw et. al., 1988, a.w. , 116.
38. Huwelijkse voorwaarden 24- 1-1719 voor nots.
Abraham van Zoelen te Montfoort (Streekarchief
Rijnstreek te Woerden , NA Montfoort, inv.nr. 1451 ,
aktenr. 232).
39. Streekarchief Rijnstreek te Woerden , Stadsarchief
Montfoort, inv.nr. 139.
40. Cortenraede, 1986, a.w., 9.
41. SAKRUH, Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, inv.nrs.
52K en 52 L.
42. HUA, Staten van Utrecht, inv.nr. 232-116.
43 . Cortenraede, 1983, a.w. , 81.
44. SAKRUH, NA tot 1896, nots. Nicolaas van
Ossenberch, inv.nr. 2562.
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Boekaankondiging
Streekliteratuur
- Acht eeuwen Katholiek Cothen en honderdjaar
H.H. Petrus en Pauluskerk (verschijnt rond 10 juni
2006).
Trots en tier staat de kerk van de H.H. Petrus en
Paulus aan de Kerkweg in Cothen, het middelpunt
van de gelijknamige roomskatholieke parochie. De
kerk is gewijd op 29 mei 1906. Dit feit wordt in
2006 herdacht. Het parochiebestuur heeft twee
geboren en getogen Cothenaren, Ad van Bemmel en
Kees Vernooy, gevraagd een herdenkingsboek te
schrij ven. De honderdjarige kerk staat symbool voor
wei acht eeuwen katholiek Ieven in Cothen.
Ad van Bemmel tekent voor Acht eeuwen katholiek
Cothen. Hij beschrijft kort de ontwikkeling van het
christendom in het Kromme-Rijngebied. In een
notendop passeert ook de geschiedenis van Cothen
de revue. Kees Vernooy staat stil bij Honderdjaar
H. H. Petrus en Pauluskerk. Lang is over de bouw
van de kerk gepraat. Rijk was de parochie immers
niet. Wei rijk was het roomse Ieven. Tekst en foto 's
getui gen daarvan.
De rijk ge"illustreerde publicatie (I I 0 pag ina 's,
kleurendruk, gebonden) verschijnt als dee! 7 van de
Historische Reeks Kromme-Rijngebied en is, voor
15 euro, uitsluitend verkrijgbaar in Cothen
(S igarenmagazijn ' t Vosje, De Spar) en Wijk bij
Duurstede (Boekhandel Nieskens, Streekarchiet).

over te maken op giro 6181087 t.n.v. P/m
Adviesbureau voor produkt en milieu te Wijk bij
Duurstede, o.v.v Schipperen-R&L.

Ad van Remmel

Acht eeuwen katholiek Co then
en honderd j aar
H.H. Petrus en Pauluskerk

- Houten 1940-1945.
Vorig jaar heeft Otto Wttewaall in opdracht van de
gemeente Houten een boekje (60 pagi na's, kleurendruk) samengesteld over Houten in de Tweede
Wereldoorlog. Daarbij heeft hij gebruik gemaakt
van onder meer brieven uit zijn familie-archief. Het
te lt vele veelal unieke foto's en is voor 14,95 euro
verkrijgbaar bij boekhandel Wijs in Houten.
- Schipperen rond Wijk.
Lang heeft de stad Wijk bij Duurstede als het ware
met de rug naar de rivier gestaan . Langzamerhand
komt daar weer verandering in. Het haventerrein
wordt opgeknapt en de haven omgevormd tot een
passantenhaven. Peter Jansen, Henk Muis, Martha
de Wit en Andre van Zwieten hebben verhalen van
oude schippers opgetekend, foto -albums omgekeerd
en een prachtig boek (96 pagina's, kleurendruk,
gebonden) gemaakt. Het is verkrijgbaar in de
boekhandel in Wijk bij Duurstede voor 22,50 euro.
Leden van de Historische Kring kunnen het boek
ook per post toegestuurd krijgen door 22,50 euro

Het Kromme-Rijngebied, 40-1/2 (2006)

28

